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Abstract 
The aim of the study is to develop knowledge about what employees in communication agencies 

and its customers perceive as central to the relationship. The research questions are: What do 

communication agencies experience as central to the relationship with customers? and What do 

customers experience as central in the relationship with communication agencies? 

 

Based on Social Exchange Theory (SET), supplemented with Behaviorally Driven Relationship 

Marketing Theory (BRM), we have investigated what is central in the communication agency–

customer. 

 

As a basis for achieving our goal, we have in total conducted semi-structured interviews with nine 

people, six people from a communication agency and three of their customers. We have 

interviewed employees from both a communication agency and from customers to achieve a more 

nuanced view of the research problem. In our thematic analysis of our interview transcripts we 

found the concepts Phases in the Relationship, View of the Relationship, and Cooperation as 

central aspects. Through these aspects we illustrate the respondents' perceptions of what is central 

in the relationship. 

 

The study's results indicate that the longer the relationship is, the better the cooperation gets, which 

enables both parts possibilities to achieve desired product. In addition, a crucial part of this seems 

to be the start up phase and an equal view of the relationship. Furthermore, an ongoing relationship 

should be characterized with trust, commitment and two-way communication. 

 

Keywords: Communication, Relations, Relational Communication, Communication Agencies, 

Social Exchange Theory 
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till kommunikationsbyråns ägare och medarbetare samt dess kunder som 

med beundransvärt engagemang har medverkat i studien. Författarna bakom studien är studenter 

vid Uppsala universitet och studien är en examinationsuppgift inom kommunikationsstudier i 

Medie- och kommunikationsvetenskap C. Ingen organisation ligger bakom initiativet till studien 

och några finansiella stöd har inte mottagits.  
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1. Inledning 
Kommunikationsbyråer löper risk att bytas ut av sina uppdragsgivare efter tre år – den 

genomsnittliga tiden för ett samarbete (Lundin, 2016, 12 okt). Inledningsvis stiger vanligtvis 

kundnöjdheten, men efter ett till två år brukar uppdragsgivaren utvärdera byrån med syftet att 

avgöra om de skall få fortsatt förtroende (Ibid.). De vanligaste orsakerna till att byta 

kommunikationsbyrå är att kunden upplever bristande uppmärksamhet eller engagemang 

(Lundin, 2016, 27 okt). Frank Hollingworth, grundare av King menar att receptet på en 

långvarig relation handlar om att lita på sin kund och vara mer intresserad av att göra 

slutkunden, nöjd än att endast göra uppdragsgivaren nöjd (Ibid.). 

 

Om det faller sig så att kvaliteten på slutprodukten påverkas av relationen mellan 

kommunikationsbyrå och kund kan den ses som ytterst central för att skapa långvariga 

relationer. Då kundrelationer kan vara av längre karaktär bör fokus ligga på hur man 

kommunicerar (Sharma & Patterson, 1999). Forskning har pekat ut de misstag många 

organisationer begår i sin kommunikation med sina kunder vilket skapar risk för 

missförstånd i sin kommunikation, vilket kan leda till försämrat samarbete (Lindberg-Repo 

& Grönroos, 2004). 

 

Johan Östlund, projektledare på Åkestam Holst, påtalar tre centrala komponenter i en 

relation, att man alltid skall vara vetgirig, lyhörd och ödmjuk (Ibid.). Fallerar någon av dessa 

kommer det påverka relationen, det gäller att vara lösningsorienterad och utgå från kundens 

perspektiv, snarare än sitt eget (Ibid.). Enligt Östlund är det ur ett 

kommunikationsbyråperspektiv viktigt att man tillsammans uppnår ett stadie där gränsen 

mellan kund och byrå så gott som suddas ut. I dag lägger kunder allt mer fokus på att 

utveckla långvariga samarbeten med viktiga leverantörer, kunderna är dock vanligtvis 

tveksamma när det kommer till att lita på en ny leverantör, utan att ha tagit tiden till att 

bygga ett förhållande med varandra (Prahinski & Benton, 2004). Ovan har vi två röster från 

byråer som har haft långvariga relationer över snittet. Frågan vi ställer oss är hur pass 

applicerbara deras råd är för långvariga relationer till kommunikationsbyråer i Sverige, och 

vad nyckeln till detta är. 
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1. 1 Problemformulering 

Vi har inom kommunikationsforskning inte funnit matnyttig forskning om vad i relationen 

mellan organisation och annan part, i vårt fall kommunikationsbyrå–kund, som upplevs 

centralt varför en studie i ämnet är väl till pass. Det finns gott om studier avseende 

kommunikation, både avseende internkommunikation och PR, där relationsmanagement är 

en viktig komponent vad gäller kommunikation mellan individer (se Ihlen & Fredriksson, 

2018; Kitchen & Daly, 2002). Inom managementforskningen går det att finna studier om 

rollen som konsult (se Engwall & Kipping, 2013; Sahlin & Engwall, 2002). Vi har till 

skillnad från dessa studier valt att istället fokusera på upplevelser av detta från medarbetare 

hos kommunikationsbyråer och deras kunder. 

 

Kommunikation är hjärtat i meningsskapande aktiviteter, och information – produkten av 

kommunikation – kan ses som kittet som binder samman relationer, kommersiella såväl som 

personliga (Patterson, 2016). Information, oavsett innehåll, hjälper människor att strukturera 

eller organisera aspekter av deras miljöer som är relevanta i situationer där de måste agera, 

och underlättar beslutsfattandet genom att minska osäkerheten (Ibid). Kommunikation har 

över tid potential i att resultera i ett starkt socialt och emotionellt band mellan leverantör och 

kund, och därmed en psykologisk barriär som minskar risken för att relationen skall brytas 

(Sharma & Patterson, 1999). 

 

Studiens medie- och kommunikationsvetenskapliga relevans tar sitt avstamp i, och illustreras 

av, vad som återfinns högst upp på Institutionen för informatik och medias del av Uppsala 

universitets hemsida. Där finns att läsa “Institutionens forskning inom fältet medier och 

kommunikation sätter analysen av medier och kommunikation i ett socialt och kulturellt 

sammanhang. Medier och kommunikation ses som en aspekt av det sociala, alltid påverkad 

av den mångfald av andra aspekter som också karaktäriserar det sociala livet” (Uppsala 

universitet, 2018). Avsikten med studien är att söka utökad kunskap om relationen mellan 

kommunikationsbyrå och kund. Studien är kontextualiserad inom kommunikationsstudier. 

För att skapa bredare förståelse för ämnet och förbättra förutsättningarna för att närma oss 

forskningsfrågorna har vi hämtat inspiration från managementforskning, och sett till 

relationen mellan kommunikationsbyrå–kund, med vikt på kommunikationsbyrå. 
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Vi avser se till vad en kommunikationsbyrå och deras kunder upplever som centralt i 

relationen genom semistrukturerade intervjuer med sex medarbetare på en 

kommunikationsbyrå och tre kunder till byrån, för att sedan göra en tematisk analys av 

materialet som framkommit vid intervjuerna. Studiens teoretiska ramverk vilar primärt på 

Social Exchange Theory (SET), och Behaviorally driven relationship marketing (BRM) som 

sekundär teori, som härstammar från SET (jfr Möller, 2013). Teorierna ser bland annat till 

relationers utveckling över tid, och karaktäriseras av tillit, ömsesidighet och attraktion (Cook 

& Emerson, 1987; Möller, 2013). 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att söka utökad kunskap om vad medarbetare på kommunikationsbyråer och dess 

kunder upplever som centralt i relationen mellan kommunikationsbyrå och kund. 

– Vad upplever kommunikationsbyråer som centralt i relationen med kunder? 

– Vad upplever kunder till kommunikationsbyråer som centralt i relationen? 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsat studien till just kommunikationsbranschen och små 

kommunikationsbyråer i Mellansverige. Med små avses företag med 0-49 anställda (jfr. 

Tillväxtverket, 2018). Denna företagsstorlek utgör ca 40 procent av Sveriges företags 

omsättning och antal anställda (Ibid.), varför det finns god anledning till att studera en liten 

kommunikationsbyrå. 

 

Vi fokuserar på vad som kan ses som följder av relationen mellan kommunikationsbyrå och 

kund, vi ser således inte till interna projekt eller andra former som inte faller inom ramen för 

vad denna relation kan påverka. Vi ser denna ansats som intressant ur ett samhällsperspektiv 

då det kommunikationsbyråer levererar till kunder troligtvis används för att kunden skall nå 

sin målgrupp. Relationen mellan kommunikationsbyrå och kund kan på så vis i 

förlängningen även påverka kundens kunder. 

1.4 Målgrupp 

Studien är primärt riktad till vetenskapssamhället. Vår förhoppning är att kunna bidra till 

ökad kunskap gällande relations- och kommunikationsforskning. Vi har för avsikt att 
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tillhandahålla läsning som skapar en fördjupad insyn i, och förståelse för relationen mellan 

kommunikationsbyrå och kund. Vidare är studien även riktad till kommunikationsbyråer som 

arbetar projektbaserat mot kund. Vår förhoppning är att det som framkommer kan underlätta 

för kommunikationsbyråer i relationen med sina kunder. 

1.5 Om kommunikationsbyrån och kunderna 

Vi har valt att utesluta samtliga medverkande företagsnamn, likaså det precisa antalet 

medarbetare, sätesstad och årtal då företagen grundades. Det beslutet har tagits tillsammans 

med de medverkande med hänsyn till integritet och eventuell påverkan till följd av denna 

studie. 

1.5.1 Kommunikationsbyrån Wermland 

Kommunikationsbyrån, som vi har valt att döpa till Wermland, skriver om sig själva att de 

blandar strategi och kreativitet i sitt arbete med bland annat idéer, design, sociala medier, 

webb, och PR. Byrån har ett tjugotal medarbetare fördelade på två kontor, båda lokaliserade i 

Mellansverige. De arbetar primärt med svenska bolag, varav flera är etablerade på såväl 

lokal som nationell nivå. De har ett antal upphandlade kunder i offentlig sektor, men i denna 

studie fokuserar vi på privat sektor. Byrån tar årligen emot priser för sitt goda arbete. 

1.5.2 Kunden Gapern 

Kunden Gaperns verksamhet sker huvudsakligen i Sverige. Bolaget har totalt ca 6 000 

medarbetare och lokala kontor över hela landet. Wermland arbetar med Gaperns lokala 

verksamhet. 

1.5.3 Kunden Alstern 

Alstern, vars moderbolag är börsnoterat, är ett svenskt bolag som grundades för sju år sedan, 

och i dag har ca 600 medarbetare fördelade på närmare 90 olika platser i landet. 

1.5.4 Kunden Mången 

Mången är ett svenskt bolag med en 10-årig historia och är en uppstickare i sin bransch. 

Bolaget har ca 35 medarbetare, med kontor i några av Sveriges större städer. 
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1.6 Begreppsförklaringar 

Nedan följer förklaringar av relevanta begrepp samt hur de används i studien. 

1.6.1 Kommunikation 

För att förtydliga vad vi menar med kommunikation använder vi oss av Mumby (2013, s. 

14). Han definierar kommunikation som en dynamisk, ständigt pågående process där 

människan skapar mening genom verbal och ickeverbal kommunikation, interaktiva 

symboler som tal, metaforer och ritualer. Det involverar balans, symmetri och ömsesidighet 

vilket utmärks genom information, meddelanden och andra kommunikationsmedel. 

Kommunikation är enligt Mumby (2013, s. 117) inte nödvändigtvis något som sker avsiktligt 

då allt beteende är kommunikativt. 

1.6.2 Slutprodukt 

Slutprodukt i denna studie avser det som arbetet mellan kommunikationsbyrån och kunden 

mynnar ut i, till exempel en hemsida, kampanj, grafisk profil eller förpackningsdesign. Vad 

gäller huruvida slutprodukten påverkas och åt vilket håll avgörs av både 

kommunikationsbyrå och kund utifrån deras intervjuutsagor. Kommunikationsbyrån 

Wermland härrör bland annat en slutprodukts kvalitet till vunna priser medan kunderna 

snarare ser till räckvidd till sin målgrupp. 

1.7 Disposition 

Studien har sex kapitel. Det första kapitlet introducerar studien i vilket bland annat 

problemformulering, syfte och forskningsfrågor behandlas. Vi introducerar den undersökta 

kommunikationsbyrån och kunderna samt beskriver och förtydligar för studien relevanta 

begrepp. 

 

I det andra kapitlet framläggs en översikt av tidigare forskning inom området. I det tredje 

kapitlet presenteras studiens teoretiska ramverk samt vad vi tar med oss till analys vilket följs 

av kapitel fyra som berör studiens metod. Där redogörs allt från metodansats och 

insamlingsmetod till genomförande och vårt etiska förhållningssätt. 
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I det femte kapitlet framläggs studiens resultat och analys. I det sjätte och avslutande kapitlet 

diskuteras och analyseras resultatet i relation till tidigare forskning. Slutligen framläggs 

förslag på framtida forskning.  
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning för att tillhandahålla läsaren med en bredare 

kunskapsbas till studien. Inledningsvis genomförde vi en litteraturstudie inom 

forskningsområdet som gav oss en bild av närliggande forskning, vilket även minskade 

risken för att bedriva redan utförd forskning (jfr Murray & Hughes, 2008). 

 

Information har inhämtats från sökmotorer och databaser som Communication & Mass 

Media Complete, Google Scholar, SAGE samt sökfunktionen ub.uu.se vilket ger tillgång till 

artiklar. Sökord som användes på respektive databas var, communication, communication 

studies, strategic communication, relations, relational communication. 

2.1 Bakgrund till tidigare forskning 

Vi har under sökandet av relevanta studier inom kommunikation främst funnit studier 

avseende intern kommunikation, Kitchen och Daly (2002) samt Tkalac Verčič, Verčič och 

Sriramesh (2012). De berör föränderliga organisationsmiljöer, hur organisationer navigerar i 

den miljön samt hur det påverkar kommunikationsbehovet på arbetsplatsen – 

internkommunikation (Kitchen & Daly 2002). Tkalac Verčič et al. (2012) behandlar intern 

kommunikation mer ingående. Studierna handlar dock mer om hur organisationer 

kommunicerar internt, genom vilka kanaler och vilka som involveras än vad de behandlar 

kommunikation med extern part, såsom kommunikationen kommunikationsbyrå–kund. 

 

Inom managementforskning har vi funnit studier som undersöker kommunikation mellan 

organisation och annan intressent (se Engwall & Kipping, 2013; Sahlin & Engwall, 2002). 

Även inom PR-forskning har relationsmanagement varit ett centralt paradigm sedan 1984 

(Ki, 2015). Under 80-talet föreslogs det en förändring av synen på relationer i PR, att se 

relationer som ett system av ömsesidigt beroende kring gemensamma intressen i resurser, 

attityder och beteenden (Winkler & Wehmeier, 2018). Forskning angående värdet av 

kommunikation i relationen kommunikationsbyrå–kund lyser dock med sin frånvaro. 
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2.2 Variationer av relationer 

Litteratur gällande relationer tyder på att det finns flera variabler som avgör skillnader 

mellan relationer (Hausman, 2001). Skillnader avgörs exempelvis av vilken typ av kontrakt 

som upprättas, organisatoriska strukturen på de olika parterna och motivationen i relationen. 

Även om dessa strukturella skillnader mellan relationer bidrar till att förklara det 

interorganisatoriska arbetet är de praktiskt sett inte speciellt användbara då de är svåra att 

förändra (Ibid.). Ett perspektiv som blivit allt mer framträdande inom forskning, i relationen 

mellan organisationer, är förståelsen att ingen relation är den andra lik och att intensiteten 

och utkomsten varierar organisationer emellan (Hausman, 2001). Enligt Hausman finns det 

ett behov av att förklara skillnaderna i relationers utkomst och ett behov av att utveckla en 

djupare förståelse för relationella skillnader.  

 

Hausmans (2001) syfte med undersökningen är att utveckla en konstruktion som kallas 

relations-styrka för att återspegla skillnader i relationer mellan företag. I relation inryms 

relations-styrka, nivå av tillit och engagemang, vilket påverkar parternas funktionaliteten och 

resultat (Ibid.). I sin undersökning vill hon förstå relationen mellan sjukhus (kund) och 

läkemedelstillverkare (leverantör). Data samlades in från 1000 respondenter från både 

sjukhus och tillverkare som valdes ut slumpmässigt (Ibid.). Den genomgick tester för 

tillförlitlighet och validitet, tidigare forskning och en faktoranalys samt multipel linjär 

regression (Ibid.). Hennes studie berör sjukhus- och läkemedelsbranschen men vi ser ett 

värde då vi ser att resultatet är av betydelse bortom branschen, vårt intresse ligger i 

relationen mellan leverantör–kund och vi ämnar genom Hausman (2001) se till variationer i 

relationer. 

2.3 Relationella faktorer 

Här har vi samlat tidigare forskning från olika traditioner om vad vi anser vara faktorer med 

en påverkan på relationer. Med forskning från olika traditioner får vi en mer konkret 

förståelse och diversifierad blick över vilka faktorer som har en inverkan i relationer. 

2.3.1 Tillit och engagemang 

Studier visar att nyckeln till framgång och att hjälpa företag uppnå en hållbar 

konkurrensfördel är styrkan i bandet mellan organisationer som samarbetar (Hausman, 
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2001). En framgångsrik relation kan uttryckas i termer av samarbete, tillfredsställelse och 

hållbarheten i relationen. Nyckeln till framgång ligger i tillit och engagemang från båda 

parter (Hausman, 2001; Sharma & Patterson, 1999). Båda är avgörande för ett framgångsrikt 

relationsbyggande och ökar möjligheten att överkomma interna och externa utmaningar som 

kan skada relationen samt kompenserar effekterna av motstridiga mål eller behov. Hausman 

(2001) behandlar begreppen till och engagemang som hon ser som centrala. Tillit indikerar 

förtroende, att den andra parten är ärlig, pålitlig och kommer agera i den andra partens 

intresse. Varje aktör måste även visa engagemang, det innebär att anstränga sig för att 

upprätthålla en relation. Att tro på en partners engagemang är en nödvändig förutsättning för 

en investering i ett förhållande. Både tillit och engagemang är något som växer över tid och 

nivån av de är vanligtvis högre i mer långvariga relationer gentemot korta relationer där 

fokus ligger på enkla samarbeten och utbyte (Ibid.). 

2.3.2 Värdeskapande 

Lindberg-Repo och Grönroos (2004) skriver i sin undersökning att tjänstebaserade företag 

erkänner värdet och vikten av relation med sina kunder. Resultatet, som introduceras med 

hjälp av en fallstudie av ett flygbolag där interaktionen mellan säljare–köpare undersöks, 

påvisar hur kommunikation kan skapa värde inom sin kontext. De sökte förstå hur 

värdeskapande är sammanlänkat med kommunikationen mellan kund och bolag. Intervjuer 

med 17 kunder till flygbolaget genomfördes två gånger med 10 månaders intervall ur ett 

relationellt och värdeskapande perspektiv. Studien kretsar förvisso kring relationen med 

slutkunder, vilket inte är fallet av vår studie, men lärdomar avseende värdeskapande i 

relationer kan ändock dras från resultaten. 

 

Kommunikation innehar en nyckelroll för tjänsteföretag i värdeskapande för kunderna 

(Lindberg-Repo & Grönroos, 2004). Digitalisering och utvecklad informationsteknologi har 

påverkat sättet på vilket kunderna önskar kommunicera med företagen, där en tvåvägs 

kommunikation före och efter köpet efterfrågas (Ibid.). Om ovanstående krav på 

kommunikation i relationen med företaget inte möts tenderar kunden att byta 

tjänsteleverantör. Det är därför essentiellt för företag att förstå sig på hur värdeskapande 

kundrelationer skapas, upprätthålls och utvecklas. 

 



 

14 
 
 

Företag uppmanas att omarbeta sin kommunikationsstrategi och söka se kunden som en 

integrerad part av sin kommunikation (Lindberg-Repo, 2001). Lindberg-Repo och Grönroos 

(2004) kommer fram till att den avgörande faktorn i relationen mellan tjänsteföretag och 

kund är förmågan att tillsammans uppnå värdeskapande, vilket emellertid är relativt 

svårbegripligt då alla inte ser värdeskapande lika. 

 

Genom tvåvägskommunikation kan företagen bygga, upprätthålla och utveckla 

kundrelationer samt återfå förlorade kunder, och på så vis värde i de fall där 

kundrelationerna tynat bort (Lindberg-Repo & Grönroos, 2004). Det är av stor vikt att 

företag förstår och utvecklar sina kommunikationsprocesser med kunderna för att möta deras 

krav (Ibid.). Då omgivningen förändras med förbättrad informationsteknologi och högre krav 

från kunder, behöver kommunikationen göra likaså. 

2.4 Sammanfattning tidigare forskning 

För att utveckla en djupare förståelse för relationella skillnader bör hänsyn tas till skillnader i 

relationen och att ingen relation är den andra lik (Hausman, 2001). Framgångsrika relationer 

karaktäriseras av samarbete, tillfredsställelse och hållbarhet (Ibid.). Ytterligare 

nyckelfaktorer är tillit och engagemang (Prahinski och Benton, 2004). En djupare relation, 

som i sin tur har en påverkan på kundnöjdhet, kan nås genom kommunikation (Lindberg-

Repo och Grönroos, 2004). För att bygga, underhålla och utveckla relationen till kunder och 

skapa värde tillsammans bör relationen karaktäriseras enligt en tvåvägskommunikation 

(Ibid.). Förmågan för tjänsteföretag och kund att uppnå värdeskapande är emellertid relativt 

svårt då värdeskapande är ett mångfacetterat begrepp. 

 

Av den forskning vi funnit har vi fått en indikation till vilka faktorer som är centrala i 

forskning gällande relation samt vilken roll de innehar. Vi har inkluderat studier från olika 

områden vilket skapar en generell bild samt möjliggör insyn i hur relation mellan kund och 

företag kan studeras. Vi är medvetna om att det förstås finner fler påverkansfaktorer i 

skapandet av kommunikation, såsom byråns kompetens, var de befinner sig rent geografisk, 

rådande arbetsmiljö hos byrån och kännedom för marknaden. 
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3. Teori 
Kapitlet ger en orientering av studiens primära teori, Social exchange theory, för att sedan gå 

in på Behaviorally driven Relationship marketing theory, studiens sekundära teori, starkt 

influerad av SET (Möller, 2013). Avslutningsvis ges en bild av hur vi kommer analysera 

empirin utifrån vårt teoretiska perspektiv. 

 

Medie- och kommunikationsforskning är ett område med tämligen stort omfång, vilket gör 

kopplingarna till ämnet många (jfr Hansen & Machin, 2013). Då kommunikationen i 

relationen kommunikationsbyrå–kund står i centrum, ser vi värde i att inkludera teorier som 

är kompatibla med vad utbytet i relationen handlar om – kommunikation. Studien ämnar se 

till relationen kommunikationsbyrå–kund, allt från interaktioner, skapande och hantering av 

relationer till nivå av förståelse. Det som läggs fram i denna studie bör inte ses som en färdig 

produkt av studiet, snarare som en upplaga av verkligheten som social (jfr Bryman & 

Nilsson, 2011). 

 

Även om studien är lokaliserad inom kommunikationsstudier ser vi, för att skapa ökad 

förståelse för studiet, anledning att beröra samhällsvetenskaplig teori och marknadsföring. 

Det har blivit mer vanligt förekommande att kommunikationsforskare använder 

samhällsvetenskaplig teori för att studera strategisk kommunikations samhällsroll och följder 

(Ihlen & Verhoeven, 2015). Det har väckt frågor rörande trovärdighet, legitimitet och 

beteende (Ibid.). Med anledning av det har vi sökt kombinera två lämpliga teorier, som 

tillsammans skall möjliggöra en trovärdig undersökning i ämnet – SET och BRM, vari bland 

annat attraktion, tillit och delade värden är centralt. 

 

Marknadsföring anses vara ett komplext och flerdimensionellt socialt fenomen, vilket har 

undersökts med teorier inom allt från organisationsteori och management till psykologi och 

sociologi (Möller, 2013). Med anledning av det har vi sökt kombinera SET med BRM, som 

tillsammans möjliggör en trovärdig undersökning i ämnet, vari bland annat attraktion, tillit 

och delade värden är centralt. 

 

För att förtydliga relevansen för BRM, som även används inom marknadsföring, används för 

att se till beteenden mellan säljare och köpare samt interorganisatoriskt beteende mellan 
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leverantörer och beställare (Möller, 2013). Relationer och nätverk har kommit inneha en 

viktig roll inom relationen leverantör–beställare (Ibid.), varför en studie i ämnet mellan 

kommunikationsbyrå och kunder förefaller högaktuell. Vårt fokus är fäst på kommunikation 

och relation snarare än marknadsföring, varför vi inte ser det som bekymmersamt att BRM 

vanligtvis anses tillhöra det företagsekonomiska fältet. 

3.1 Social Exchange Theory 

1958 presenterade George Homans konceptet socialt beteende baserat på utbyte. Enligt 

Homans var utbyte inte enbart begränsat till materiella värden utan inkluderade även 

symboliska värden. Hans forskning kom att bygga en bro över en variation av discipliner, 

såsom antropologi, sociologi och ekonomi, senare även grunden för teorier om Social 

Exchange Theory, och kom att bli en av de mest framträdande teoretikerna (Cropanzano & 

Mitchell, 2005; Cook, 2013). 

 

Homans använde sig av begreppet individualism för att förklara utbytesprocesser (Ekeh, 

1974). Hans arbete lade emfas på individuellt beteende av aktörer i interaktioner och med ett 

individualistiskt förhållningssätt arbetade han för att förklara mikrostrukturer i sociala 

strukturer och förhållanden (Cook, 2013). Väl efter Homans kom andra teoretiker att 

utveckla teorin (Ibid.). En som inspirerats av Homans och senare bidragit mycket till SET är 

Emerson, men han antog till skillnad från Homans ett makroperspektiv (Palmisano, 2001). 

Han valde att fokusera på interaktion och relation mellan individer. Enligt Emerson är 

relationer organiserade på olika sätt och kan därför skilja sig beroende på typ och vilken typ 

av resurser som byts ut (Ibid.). 

 

Heterogeniteten inom SET ledde till olika åsikter om hur teorin bör tolkas och hur utbyte 

skall karaktäriseras. Trots mångfalden rådde konsensus kring socialt utbyte, att utbyte 

innefattar handlingar som är beroende av belönande handlingar som över tid skapar 

ömsesidiga relationer samt transaktioner (Cropanzano & Mitchell, 2005). De olika 

infallsvinklarna till forskning inom SET kom att leda forskningen in till bland annat 

organisationskommunikation (Roloff, 2009). SET är inom organisationsbeteende en av de 

mest inflytelserika paradigmen och fokus inom organisatoriskt beteende är karaktäriserat av 

utbytesregler (Cropanzano & Mitchell, 2005). 
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Inom SET ser man till utvecklingen av relationer, dels resursutbytet, dels människans 

utveckling (Roloff, 2009). Resursutbytet och människan har påverkat varandra och utvecklas 

jämsides genom historien, det gjorde även att språket utvecklades till ett medel för att 

underlätta resursutbytet. Det finns därmed en naturlig koppling mellan utbyte, 

kommunikation och interaktionen i relationerna (Ibid.). 

 

Homans (1958) menar att interaktioner är centralt och nära kopplade till ömsesidigt beroende 

samt beroende till en aktör. Utbytesinteraktioner äger rum inom ömsesidiga relationer och 

fokus i interaktionen är vilka faktorer som är avgörande för struktur och tillit (Cook & 

Emerson, 1987). En viktig del av SET är att relationer utvecklas över tid och karaktäriseras 

av tillit, även lojalitet och gemensamma åtaganden (Cropanzano & Mitchell, 2005). För att 

det skall ske måste parterna förhålla sig till olika regler för utbyte. Reglerna agerar riktlinjer 

för utbyte och utgör en normativ definition av situationen som råder eller antas (Ibid.). 

 

Interaktion är även ett sätt att förhandla om utbyte av resurser, förhandlingarna kan vara av 

explicit (direkt uttalande) eller implicit (råd) karaktär och kan utgöras av till exempel 

information, tjänster eller pengar (Roloff, 2009). För att minimera risken för exploatering 

upprättas regler eller ett kontrakt mellan aktörerna för att tillämpa överenskommelsens 

villkor. Vid tillhandahållande av resurser antar aktörerna beteenden som i tidigare utbyten 

visat sig vara effektiva (Ibid.). Ett framgångsrikt utbyte lägger grunden för stabila relationer 

och ökar förutsättningarna för ett socialt nätverk mellan aktörerna. Nivån av stabilitet 

påverkar nödvändigheten av utbytesnormer och regler (Ibid.). En relation med hög stabilitet 

och tillit kan alltså tolerera normavvikelser och vice versa, en sådan relation kan även 

minska risken för framtida osäkerhet i relationen. När aktörer värdesätter ett ömsesidigt 

beroende av varandras erbjudande är det som mest troligt att de upprättar ett utbytesavtal 

som ser till båda parternas krav (Ibid.). 

 

Nivån av tillit är grundläggande och avgörande för sammanhållningen i en utbytesrelation, 

likaså på vilka grunder utbytet bör ske samt vilken ställning aktörerna har gentemot varandra 

(Cook & Emerson, 1987). När en kommunikationsbyrå eller kund ser över framtida partners 

görs en bedömning av erbjudandet och interaktionen är avgörande för bedömningen (Roloff, 

2009). För byrån gäller det då att säkerställa att relationen är stark och kan överkomma 

framtida flaskhalsar (Ibid.). Det görs fördelaktigt genom diskussion, behovsbedömning och 
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tillmötesgående av varandras intressen. Sådana åtgärder återspeglar nivån av anförtroende 

till relationen, som följs av tillfredsställelsen i förhållandet samt strävan efter bästa möjliga 

utkomst för båda parter. Roloff (2009) menar att de flesta interaktionerna är av positiv 

karaktär, men när negativa inslag sker kan de komma att utmana relationens kontinuitet. 

3.1.1 Styrkor och svagheter inom SET 

Som Roloff (2009) beskriver SET:s naturliga koppling till kommunikation kan det ses som 

en lämplig teori för att utveckla kunskap om hur kommunikationen mellan byrå–kund kan 

påverka relationen. Vikten av interaktion och dess aspekter kan spela en central roll för 

närmandet av forskningsfrågorna då SET har verktygen för att förstå sig på interaktion och 

kommunikationen mellan aktörerna (Roloff, 2009). Vi kan först se till interaktionen och i sin 

tur kommunikationen för att sedan se till på vilka grunder aktörer inleder sina förhållanden 

vilket även ger en indikation på kort sikt i vilken riktning förhållandet kan ta. Även SET:s 

heterogena bakgrund kan ses som en styrka, det möjliggör att se till kommunikation inom 

SET primärt, för att sedan komplettera med andra traditioner och på så sätt ge en bredare 

behandling av forskningsfrågorna, av relationer i utbyte samt en mer nyanserad analys. 

 

SET är inte uteslutande positiv, heterogeniteten kan ge upphov till otydlighet och förvirring 

vid första läsning. Teorin kan därmed uppfattas vara mindre användbar jämfört med de 

teorier som har en klar och tydlig koppling till en tradition eller ett forskningsområde. Det är 

visserligen i undantagsfall som en teori har en klar koppling till en tradition. Avslutningsvis 

har forskare inom kommunikationsstudier ifrågasatt hur mycket hänsyn SET tar till de olika 

processerna som uppstår i en interaktion, de menar även att kognitiva teorier ger en bättre 

insikt (Roloff, 2009). 

3.2 Behaviorally driven relationship marketing theory 

En övergripande definition av strategisk kommunikation är “den målmedvetna användningen 

av kommunikation för att uppnå organisationens uppdrag” (Hallahan, Holtzhausen, van 

Ruler, Verčič & Sriramesh, 2007). Det kan tydligt identifieras inom marknadsföring, det är 

både av strategisk avsikt och har ett tydligt mål – effektivitet och ekonomisk vinning (Möller 

& Halinen, 2000). I denna studie tas det dock inte hänsyn till ekonomiska aspekter. För att 

skapa förståelse för vad som kommunikationsbyråer och deras kunder upplever som centralt 
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i relationen är inspel från marknadsföringsfältet i form av BRM lämpligt. BRM kan 

fördelaktigt appliceras på kommunikation och bör inom ramen för studien ses som 

komplement till SET, och är starkt influerad av SET. För att säkerställa kompatibiliteten 

mellan BRM och kommunikationsforskning ser vi enbart till det mest väsentliga gällande 

kommunikation och relation – förståelse samt förklaring av beteende och relationen mellan 

leverantör och kund. 

 

I BRM söker man förstå relationen mellan leverantör och kund betonas skapandet och 

hanteringen av intressentrelationer, speciellt kundrelationer (Möller, 2013; Möller & 

Halinen, 2000). Mer specifikt hur relationerna kan ses som varaktiga, ömsesidiga på ett 

fördelaktigt sätt samt en utveckling av de möjligheter som involveras i denna process 

(Möller, 2013). De grundläggande teoretiska målen är att identifiera tidigare faktorer som 

format relationer mellan kunder och leverantörer samt identifiera och förklara hur 

förhållandena påverkar relativa utfall (Möller, 2013). Delade värden och kommunikation kan 

påverka uppfattningen av tilliten och förtroendet till relationen (Möller, 2013). De har 

därmed en påverkan på relationen och avgör benägenheten att fortsätta eller lämna relationen 

samt uppfattningen av osäkerhet och funktionell problemlösning (Ibid.). 

 

Nyckelkoncept inom BRM som används i denna studie är ömsesidighet aktörer emellan, 

attraktion, tillit och delade värden. Dessa utgör en central roll i studiet av relationen köpare–

säljare och beställare–kommunikationsbyrå (Ibid.). Visst fokus läggs på relationella kontrakt 

och ekonomiska aspekter av transaktionskostnader, speciellt makt och opportunistiskt 

beteende, även om vi som nämnt inte fokuserar på ekonomiska aspekter. 

 

Principiellt intresserar sig BRM för ömsesidiga relationer där båda parter är aktiva (Möller, 

2013). Relationer ses som framvuxna eller konstruerade ur en evolutionär process, i vilken 

uppfattad tillfredsställelse av varje projekts resultat är av betydelse. Möller (2013) menar att 

aktörer normalt sett strävar efter gemensamma fördelar och söker undvika potentiella 

kostnader och risker i sin relation. BRM tillhandahåller verktyg för att forma relationer och 

deras utveckling över tid, och fokuserar på dyadiska relationer (Ibid.). Tyvärr brister det 

avseende deras kontext. Enligt Möller (2013) finns det varken intresse eller möjlighet att 

undersöka hur kontexten för utbytet kan påverka aktuella aktörer och relationen. Det finns 

snarare en generell tendens till ett implicit antagande att marknaden involverar flera kunder 
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och köpare (Möller, 2013). Detta är däremot möjligt i SET (jfr Cropanzano och Mitchell, 

2005). 

 

Trots det SET-teoretiskt drivna fokus BRM har på aktörernas verksamhet och relationens 

ömsesidiga karaktär tillhandahåller inte BRM lämpliga verktyg för att förstå varken 

dynamiska processer i relationsutveckling eller deras anknytning till relationens kontext 

(Möller, 2013). De förklarar snarare relationer och vad de resulterar i med avseende på 

relationsspecifika faktorer. 

3.2.2 Styrkor och svagheter inom BRM 

BRM bidrar med fundamentala komponenter för att närma oss forskningsfrågorna samt med 

ökade kunskaper om relationen som SET eventuellt förbiser. Relationer och nätverk har en 

betydelsefull del i interaktionen mellan leverantör–kund och formandet av deras relation och 

BRM erbjuder verktygen för att förklara relationer och vad de mynnar ut i, även i komplexa 

fall (Möller, 2013). De centrala delarna i traditionen som ser till ömsesidigheten aktörer 

emellan, deras förståelse för varandra, tillit, delade värden samt anförtroende hjälper oss att 

undersöka relationen mellan kommunikationsbyrå–kund. BRM underlättar förståelsen för 

relationer samt hantering och utveckling av dem. 

 

Det vore missvisande att enbart se BRM som en företagsekonomisk teori då den har inslag 

av såväl organisationsteori som sociologi och psykologi och BRM tar inte hänsyn till 

ekonomisk avkastning. En nackdel som Möller (2013) nämner är att mindre fokus läggs på 

relationella kontrakt, det kontrakt som företagen vanligtvis ingår med varandra i början av 

samarbeten. I och med det ger det en minskad insyn till vilka grunder de lägger i det initiala 

skedet av relationen. Det kan också ses som begränsande att begrepp inom SET, såsom 

exempelvis, makt, beroende eller ömsesidighet, används sparsamt (Ibid.). 

3.3 Sammanfattning teori 

Som Cropanzano och Mitchell (2005) skriver råder det inom SET-forskning, och BRM 

(Möller, 2013), konsensus att socialt utbyte innehåller ömsesidiga relationer. Inom ramen för 

studien ser vi utifrån SET och BRM relationer som något som utvecklas över tid och att 
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avgörande faktorer för utvecklingen är tillit, ömsesidighet aktörer emellan, delade värden, 

attraktion och gemensamma åtaganden (jfr Möller, 2013; Cook & Emerson, 1987). 

 

Vi kommer genom BRM se till centrala intressentrelationer hur relationer växer fram, 

upprätthålls, och söka förstå utbytet samt vad som har relationell påverkan och hur relationen 

utvecklas (Möller, 2013). Vi kommer se till utbyte från ett relationellt perspektiv för att nå en 

djupare förståelse fokuserar vi på relationen, snarare än hur de kommunicerar med varandra. 

För att relationen skall kunna utvecklas över tid bör båda parter enligt Cropanzano och 

Mitchell (2005) sätta upp spelregler, vilket även minskar risken för potentiella relationella 

trösklar varför en del av intervjuguiden kretsar kring detta. 

 

Tillit är en väsentlig komponent i relationer och avgörande för sammanhållningen (Cook & 

Emerson, 1987). Det är inte något som vi anser existera från start, snarare växer fram över 

tid – en kumulativ process i långvariga relationer (jfr Cropanzano & Mitchell, 2005). Delade 

värden kan påverka uppfattningen av tilliten till relationen och har därmed en påverkan på 

relationen och dess fortlevnad samt uppfattningen av osäkerhet (Möller, 2013). Vi beskriver 

ömsesidighet utifrån en gemensam tro från båda parter, till värdet av relation och framgång 

(jfr Hausman, 2001), gemensamma åtaganden kan ses som sammanlänkat med ömsesidighet 

och är de spelregler parterna skapar tillsammans. 

 

För att undersöka för teorierna väsentliga begrepp undersöker vi bland annat hur 

respondenter för byrå och kund upplever ansvarsfördelningen i relationen, uppfattad nivå av 

tillit, samt till vilken nivå de tillsammans eftersträvar goda resultat. Genom SET ser vi till 

utbytet medan vi genom BRM söker förstå relationerna och hur de hanteras och utvecklas. 

Vi kommer även vid intervjuerna ställa frågor gällande relationens framväxt, upprätthållande 

och hur de skattar relationens påverkan på utfallet av samarbetet samt hur uppfattningen av 

tillit och förtroende till relationen påverkas av delade värden och kommunikation. 
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4. Metod 
I kapitlet redogörs studiens insamlingsmetod, metodansats, urvalsprocess, datainsamling, 

analysmetod och etiska förhållningssätt. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 

4.1 Metodansats 

För att nå fördjupad kunskap om vad i relationen kommunikationsbyrå–kund som upplevs 

centralt inom given kontext har vi sökt tolka och förstå respondenternas upplevelser av olika 

sammanhang i relationen med en hermeneutisk ansats (jfr Sohlberg & Sohlberg, 2013; 

Bryman & Nilsson, 2011). Om vi hade sökt uppnå en absolut sanning eller ett kvantifierbart 

resultat, hade en kvantitativ ansats troligtvis fallit sig mer lämplig (jfr Bryman & Nilsson, 

2011). 

 

Denna studie är av abduktiv karaktär. Analysen är relativt teoridriven, något som även 

framgår i sättet på vilket vi har kodat vårt material. Den är deduktiv då vi med stöd i 

teorierna sökt göra sakförhållanden begripliga, sett respondenternas utsagor samt dragit 

slutsatser om det fallet vi undersöker, samtidigt som utsagorna kan förklaras olika (jfr Hjerm 

& Lindgren, 2014). Det är induktivt då vi haft för avsikt att se på materialet med öppna ögon. 

I slutledningen har vi sökt skapa sammanhang av intervjuerna, och göra dem begripliga (jfr 

Sohlberg & Sohlberg, 2013; Lindgren, 2014). 

 

Då detta är en fallstudie vill vi se till ett fall på djupet, snarare än att göra ett stickprov som 

är representativt för samtliga kommunikationsbyråer i Sverige. Med stöd av hypoteser kan 

det däremot eventuellt gå att se på resultaten i relation till andra fall (jfr Ahrne & Svensson, 

2015; Bjereld et al., 2009), men vår förhoppning är snarare att studien, utöver kunskap om 

det specifika fallet, inspirerar till vidare forskning. 

4.2 Metod för datainsamling 

Vid försök att fånga subjektiva uppfattningar och införskaffa information och kunskap om 

sådant som ett visst skeende, individuella upplevelser eller förhållanden i en social kontext, 

är intervju en fördelaktig metod (Teorell & Svensson, 2007; Ahrne & Svensson, 2015). 

Intervjuer bidrar med en bra insyn i hur respondenterna agerar, åtminstone säger att de 
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agerar, och hur de uppfattar det undersökta fenomenet (jfr Ahrne & Svensson, 2015). 

Kunskap som produceras utifrån respondenternas utsagor kan antingen uppfattas som dennes 

faktiska version av det som behandlas eller att utsagan är anpassad till att passa 

intervjutillfället (Kvale & Brinkman, 2014). 

 

Vi befarade att tillträde för observationer av värde skulle vara begränsat, varför intervjuer 

valdes som enda datainsamlingsmetod då det lämpas i sammanhang där beslutsprocesser är 

av stort värde (jfr Teorell & Svensson, 2007). Då vi tidigt fick indikationer på att 

kommunikationsbyråns tekniska dokumentation var aningen bristfällig, och det således inte 

var möjligt att studera processdokument, växte behovet av intervjuer ytterligare. De hade om 

möjligt varit intressanta att studera, som komplement till intervjuerna. 

4.3 Urval 

Vårt respondenturval skedde med en kombination av målstyrt urval och bekvämlighetsurval 

(jfr Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017). Det har emellertid 

framförts kritik mot huruvida generalisering av resultat från studier baserade på annat än 

slumpmässiga urval är möjligt (Teorell & Svensson, 2007). Även om vårt mål inte är att 

kunna generalisera studiens resultat finns det enligt Ahrne och Svensson (2015) goda skäl till 

att använda ett strategiskt urval vid urval med relativt få informanter, för att få så 

informationsrika svar som möjligt. Vårt val av kommunikationsbyrå och kunder har gjorts 

utifrån vad som förefaller lämpa sig för studien. Fokus ligger på byråns perspektiv av 

relationen varför det är fler respondenter från byrån. 

 

Vi valde att utföra studien primärt ur ett byråperspektiv. De anlitas för att med sin kompetens 

skapa en produkt på uppdrag av en betalande kund, varför kunden till synes har makten i 

relationen. Byråer har samtidigt kontroll över produkten då de utför det kreativa arbetet som 

leder fram till slutprodukten och kan ses inneha ett större ansvar för relationen. Byrån arbetar 

med kundens verksamhet, medan kunden har fokus på sin kärnverksamhet. För att behålla 

objektivitet i studien har vi även låtit kunder komma till tals. 

 

För att finna en för studien lämplig kommunikationsbyrå bestämde vi oss för vilken storlek 

och karaktär på kommunikationsbyrå vi sökte för att sedan söka vissa roller inom byrån. Vi 

sökte en liten kommunikationsbyrå i Mellansverige. Vi utgick från vårt nätverk och fann den 
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valda kommunikationsbyrån som lämplig utifrån ovan ställda kriterier. Vad gäller urval av 

respondenter har vi även där applicerat ett strategiskt urval vilket vi motiverar med antalet 

respondenter, som får anses förhållandevis få, då det i studier med få respondenter och ett 

slumpmässigt urval kan vara mindre produktivt och grusa möjlighet till generalisering av 

resultaten (Teorell & Svensson, 2007; Kvale & Brinkman, 2014). 

 

Vid inledande kontakten med kommunikationsbyrån efterfrågade vi sex medarbetare samt 

kontaktuppgifter till åtta kunder, även om avsikten aldrig var att intervjua alla de kunderna, 

gjorde detta att byrån inte har vetskap om vilka kunder som medverkar i studien. På så vis 

minskar risken att kunderna inte skall vara frispråkiga på grund av att det skulle kunna 

påverka samarbetet med byrån negativt. Vi bedömde att antalet respondenter skulle förse oss 

med information tillräcklig för att ge oss ett fullgott underlag för en ingående analys. 

Angående roller inom byrån sökte vi, för att få så god bredd som möjligt i svaren, specifika 

roller, snarare än vissa personer (jfr Ahrne & Svensson, 2015). Vi efterfrågade personer med 

täta kundrelationer samt kreatörer. 

 

Totalt intervjuades sex personer från kommunikationsbyrån och tre kunder. Från 

kommunikationsbyrån intervjuades VD, två Projektledare, Creative Director, Art Director 

och Copywriter. Från kunderna intervjuades en Regional kommunikationschef, en 

Operations Coordinator samt en Kommunikationsansvarig. Vad gäller respondenternas 

branscherfarenhet, tid hos företaget, ålder och kön är dessa vitt skilda. Diversiteten bland 

respondenterna skapade ytterligare bredd i svaren, på så vis ökade förutsättningarna för ett 

meningsfullt resultat. 

 

Ahrne och Svensson (2015) menar att det ofta behövs uppemot tio respondenter för att nå 

mättnad, varför vi siktade på att intervjua tio personer. Vi bedömde att tio respondenter från 

byrån och ytterligare tio från deras kunder troligtvis inte skulle behövas för att nå mättnad. 

Vi lät mättnad i svaren styra när vi avslutade intervjuprocessen, trots att vi från start hade en 

förhållandevis god uppfattning om hur många respondenter som kunde tänkas behövas (jfr 

Ahrne & Svensson, 2015).  
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4.4 Genomförande av intervjuer 

För att intervjuerna skulle bli så givande som möjligt förberedde vi oss grundligt och 

genomförde pilotintervjuer (jfr Alvehus, 2013). Valet att använda semistrukturerade 

intervjuer innebar att vi i grund och botten utgick från en intervjuguide med förutbestämda 

teman, som innefattar teoriernas centrala delar, vilka inte nödvändigtvis behövde efterföljas 

om intervjun tog en sådan riktning och att det kändes meningsfullt att inte avbryta ett samtal 

som kunde leda in till andra relevanta frågor (Dalen, 2011; Bryman & Nilsson, 2011). 

Intervjuguiden innehöll bland annat teman om relationella spelregler, tillit och socialt utbyte. 

 

Semistrukturerade intervjuer är uppbyggda på färdigformulerade frågor, vilka sedan kan 

ställas i olika ordning och med kompletterande följdfrågor (Ahrne & Svensson, 2015). 

Förhoppningen var att på det viset nå kunskap om sådant som eventuellt inte hade 

framkommit om samtliga frågor var formulerade på förhand. Vidare var respondenterna fria 

att svara på sitt eget sätt och var inte på något sätt bundna till att svara enligt en skala (jfr 

Bryman & Nilsson, 2011). 

 

Varje intervju var ca 40 minuter, en av oss ställde frågor enligt intervjuguiden medan den 

andra antecknade samt ställde relevanta följdfrågor. Vi inledde intervjuerna med frågor som 

berörde nuläget för att sedan ställa frågor som rör dåtid och framtid, vilka kan ses som mer 

känslosamma då dessa frågor kan resultera i svar som inbegriper till exempel mindre 

välfungerande processer (jfr Teorell & Svensson, 2007). Vid intervjuer utgör intervjuaren det 

mest essentiella instrumentet, som intervjuare måste man kunna avgöra ifall känsliga frågor 

skall ställas eller avstås (Hjerm, 2014), vi har genomgående vidtagit försiktighet vid känsliga 

frågor och avstått sådant som förefaller för känsligt. 

 

För att få så utförliga och tillförlitliga svar som möjligt sökte vi upprätta ett förtroende hos de 

intervjuade samt tillåta självständiga svar, alltså ställa frågorna på ett vis som inte styrde dem 

till ett visst svar (Hjerm, 2014). Vi uppmuntrade respondenterna att beskriva hur relationen 

kommunikationsbyrå–kund inledningsvis såg ut, hur den utvecklats och vad de ser som 

viktiga relationella faktorer samt hur den relationen påverkar slutprodukten. Så långt det var 

möjligt transkriberades varje intervju direkt efter den genomförts. 
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4.5 Databearbetning och analysmodell 

Med utgångspunkt i vårt empiriska material har vi argumenterat för hur konstruerade teman 

står i paritet med såväl primär som sekundär teori och sökt närma oss forskningsfrågorna och 

uppnå studiens syfte (jfr Braun & Clarke, 2006). Vi har för att bringa klarhet i studiens 

tillvägagångssätt sökt redogöra för våra val och tolkningar av framlagda data med avsikt att 

underlätta för läsaren att själv göra en egen värdering av resultatet. 

 

Tematisering av insamlat material kan sägas motsvara den kvantitativa analysens resultat i 

form av tolkningsbara siffror och kodningsprocessen korrelerar med forskningsfrågorna, 

karaktären på materialet samt studiens ansats (Lindgren, 2014). Tematisk analys är en 

förhållandevis tillgänglig analysmetod för kvalitativa data som lämpar sig för att identifiera, 

analysera och rapporterna mönster inom insamlade data – våra intervjutranskript (jfr Braun 

& Clarke, 2006). 

 

Innan vi påbörjade vår tematiska analys bestämde vi hur vi klassificerar teman (jfr Braun & 

Clarke, 2006). Teman skall vara tydligt relaterade till våra forskningsfrågor, samtidigt det är 

en tydlig distinktion mellan dem. Vidare bör det enligt Braun och Clarke presenteras 

huruvida man ser till allt material, eller om man koncentrerar sig på en viss detalj i 

materialet. I denna studie ser vi huvudsakligen till alla våra data. Vi har fokuserat på det som 

sades i intervjuerna, snarare än underliggande strukturer. Analysen och skapandet av våra 

teman är således utfört på en semantisk nivå (jfr Ibid.). 

 

Till att börja med bekantade vi oss med insamlat material genom att läsa det och samtala 

kring idéer och anteckna dessa (jfr Ahrne & Svensson, 2015). Initialt sökte vi övergripande 

mönster, med teorierna i åtanke, och redan då lades grunden till det som senare kom att bli 

teman (jfr Braun & Clarke, 2006). Vidare övervägde vi vilka termer vi skulle använda när vi 

satte en kod, exempelvis tillit när respondenterna använde begreppen tillit och förtroende. 

Efter detta antecknade vi koder, vi använde markeringspennor och skrev kommentarer i 

sidmarginalen. Koderna kretsade kring sådant som kunde sammanfatta citaten och bli 

värdefullt i analysprocessen, vissa koder återkom ofta medan andra var sällsynta (jfr Braun 

& Clarke, 2006), exempelvis förväntningar, relationsutveckling, tillit, öppenhet, attraktion 

och engagemang. Efter att samtliga transkript hade genomarbetats klippte vi loss kodade 
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begrepp och meningar för att efter omstruktureringar placera dessa i grupper med 

beskrivande namn (jfr Braun & Clarke, 2006). Sammanlagt fick 25 koder inklusive koden 

övrigt. När det var gjort såg vi till skiljelinjerna mellan de olika grupperna, det resulterade i 

att några koder bytte grupp, några blev utan, några slogs ihop och några bildade 

undergrupper. 

 

Vi förfinade sedan grupperna för att bättre representera vårt material och bygga tydliga, och 

för forskningsfrågorna relevanta, mönster. I detta skede valde vi att ta bort ett antal koder 

som varit utan grupp, för att flytta andra till lämpliga grupper (jfr Braun & Clarke, 2006), 

bland annat valde vi att ta bort övrigt-gruppen. Vi hade nu skapat två teman med tre 

underteman vardera. Vi såg över materialet än en gång samt processen som koderna 

genomgått för att skapa en förståelse för våra temans innebörd och gjorde justeringar med 

innehåll, underteman och namn utifrån det som nu var fylligare och mer förklarande. 

Grupperna ändrades i den här fasen och ett tema som uppfattades olämpligt stort bröts isär 

till två, samtidigt slogs vissa koder med samma innebörd ihop och namnen på temana 

gjordes om för att även inkludera som det tidigare hade stått som underteman. 

 

Slutligen hade vi bildat tre för syftet meningsfulla teman och underteman. Med meningsfulla 

menar vi att de representerar mönster i vårt empiriska material, som är relaterat till 

forskningsfrågorna (jfr Braun och Clarke, 2006). Dessa teman var Faser i relationen, Syn på 

relationen och Samspel. Våra teman hade nu tydliga distinktioner, samtidigt som de var 

relaterade till varandra (jfr Braun & Clarke, 2006).  

 

Under denna process rörde vi oss ständigt mellan empiriska materialet, koder, teman och 

analysen samt tog löpande stöd i relevant litteratur (jfr Braun & Clarke, 2006). 

Illustrationerna i Bilaga 1 visar tematiseringens sista tre steg och de slutliga temana, vilka 

samtliga står under relation, som är centralt för såväl teorierna som studiens helhet. De 

mönster vi fann och som återfinns i temana är essentiella för att närma oss 

forskningsfrågorna och syftet. De kretsar kring relationen mellan kommunikationsbyrå och 

kund i termer av relationella faktorer.  
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4.6 Kvalitetskriterium 

Tillförlitlighet används för att beskriva kvalitativa studiers kvalitet (Kvale & Brinkmann, 

2014), och kan ses som ett kvalitetsmått för hur väl riktlinjer inom forskning efterföljts och 

hur väl forskningsprocessen beskrivits (Bryman & Nilsson, 2011). Det bygger på 

trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet samt konfirmationsmöjlighet till att studien är utförd i 

god tro (Ibid.). Trovärdighet avser svarskvaliteten vilket vi sökt uppvisa genom att använda 

ett lättillgängligt och tydligt språk, beskriva tillvägagångssätt och hur vi dragit slutsatser (jfr 

Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). 

 

Genom att, nedan, presentera citat från respondenterna och intill de göra en analys på 

semantisk nivå har vi sökt återge en korrekt bild av respondenternas utsagor och uppnå 

äkthet (jfr Bryman & Nilsson, 2011). Genom att se till hur vi har beskrivit 

forskningsprocessens olika steg går det att utvärdera studiens pålitlighet och kvalitet (jfr 

Bryman & Nilsson, 2011). Vi har genom hela forskningsprocessen sökt uppnå kriteriet god 

tro, alltså att söka nå objektivitet och inte väva in personliga åsikter. 

 

Våra beskrivningar av forskningens faser har gjorts med avsikten att skapa möjlighet till 

utvärdering av överförbarheten av uppkomna resultat (jfr Bryman & Nilsson, 2011). Vår 

förhoppning är även att våra redogörelser skall underlätta för eventuell replikering av andra 

forskare och skapa möjlighet till att ta vår studie vidare och bidra till ett mer kumulativt 

forskningsområde (Olsson, 2014). Vad gäller överförbarhet kan det vara svårt då denna 

studie med ett begränsat urval ser till en given kontext och således inte nödvändigtvis går att 

genomföra i en annan kontext med samma resultat, om så görs kan resultaten bli föga 

trovärdiga (jfr Ahrne & Svensson, 2015; Bjereld et al., 2009), och vi vill påpeka risken med 

att generalisera utifrån en kvalitativ studie byggd på enbart nio intervjuer. 

4.7 Etiska förhållningssätt 

Vid ny forskning bör det göras en avvägning mellan förväntat kunskapstillskott och negativa 

konsekvenser för respondenter, varför vi har gjort ett antal etiska överväganden med 

respondenterna i åtanke (jfr Vetenskapsrådet, 2017).  
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Vi har genomgående sökt efterfölja de vetenskaps-etiska principerna; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017; 

Bryman & Nilsson, 2011). Vi gav medverkande tillgång till väsentlig information per mail, 

vilket återfinns som bilaga, och informerade om att deltagande är upp till individen själv (jfr 

Vetenskapsrådet, 2017). Utifrån det fick respondenterna avgöra om de fortsatt ville delta, vi 

förtydligade även att deltagande var frivilligt. Inför varje intervju informerades 

respondenterna om vad medverkan innebar, att de fick avbryta när de ville, återkalla sitt 

samtycke och begära att inhämtad information raderas (jfr Lindstedt, 2017). 

 

I linje med universitetets riktlinjer skapade vi en samtyckesblankett som medverkande fick i 

samband med informationen om studien och ombads underteckna innan intervjuerna (jfr 

Esaiasson et al., 2017). Blanketten fungerar även som garant till respondenten om att alla 

uppgifter hanteras med största möjliga konfidentialitet samt att enbart vi kommer ta del av 

informationen. Med hänsyn till anonymitet har vi valt att inte gå in på respondenternas 

bakgrund. Respondenterna har genomgående givits fiktiva namn och omnämns hen i resultat 

och analys samt diskussion. För att gå i linje med konfidentialitetskravet kommer alla 

insamlade uppgifter enbart användas för studiens syfte och personuppgifter behandlas i linje 

med lagstiftning (SFS 2018:218). 

4.8 Metoddiskussion 

I försök att bringa fördjupad kunskap om vad i relationen kommunikationsbyrå–kund som 

upplevs centralt genomfördes semistrukturerade intervjuer, en effektiv insamlingsmetod för 

att skapa insikter och kunskap om såväl individuella upplevelser som förhållanden i en social 

kontext (jfr Alvehus, 2013). Vid val av metod förtydligar Hansen och Machin (2013) vikten 

av medvetenhet kring styrkor och svagheter, speciellt i studiens inledande delar då valet 

görs. Vi övervägde inledningsvis enkäter som datainsamlingsmetod som hade möjliggjort 

fler respondenter, med till skillnad från intervjuer finns inte samma naturliga utrymme för 

följdfrågor (jfr Nilsson, 2014). Feltolkning av frågor är således svårare att upptäcka och rätta 

till vid enkäter än intervjuer. 

 

Vi har valt att låta studien vila uteslutande på semistrukturerade intervjuer, trots att vi är 

medvetna om att metodlitteratur i regel uppmuntrar till en kombination av 

insamlingsmetoder för att söka nå en mer heltäckande bild (jfr Ahrne & Svensson, 2015; 
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Lindstedt, 2017). En panelstudie hade varit fördelaktig förutsatt att det var möjligt att bedriva 

studien över längre tid. För att uppnå ett optimalt resultat uppmanar vi en kombination av en 

panelstudie med intervjuer och enkäter, då det skulle skapa möjlighet till en mer djupgående 

studie av longitudinell karaktär. Vi ser det som en möjlighet till framtida masteruppsats.  
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5. Resultat och analys 
Detta kapitel är strukturerat efter de teman som uppstod ur den tematiska analysen. Varje 

tema har givits underrubriker för att förenkla förståelsen för temanas innehåll. Resultaten 

presenteras genom citat från respondenter följt av tolkning och analyser av dessa utifrån teori 

och sett med egna ögon. Vi belyser skillnader och likheter mellan utsagorna som 

framkommit i analysen, och söker genom teorierna ge potentiella förklaringar till hur 

resultatet kan förstås (jfr Lindstedt, 2017). 

 

Resultaten visar att tillit byggs över tid. Det råder konsensus från byrå och kunder att ha 

ömsesidig förståelse, och att nivån av engagemang är viktig, även om synen på vilken nivå 

engagemanget bör ligga på emellertid är delad. Kunderna anser att byråns engagemang skall 

vara högt, samtidigt som byrån anser att kunderna skall vara engagerade, samtidigt som de 

skall låta byrån arbeta fritt. Ömsesidig tillit och löpande dialog verkar minska risken för 

framtida flaskhalsar och eventuella kriser. Det framkommer även att vilken vikt man fäster 

vid relationen, synen på den och vilken påverkan den har på slutprodukten, varierar mellan 

olika roller samt är beroende av om man har ett byrå- eller kundperspektiv. 

 

Samtliga teman är produkter av vad kommunikationsbyrån och kunderna upplever centralt i 

relationen. De mest centrala faktorer som följdes av tematiseringen, vilka vi lät bilda teman 

av, var Faser i relationer, Syn på relation och Samspel, samtliga med en tydlig koppling till 

relation, vilket även står i centrum av teorierna SET och BRM. Figur 1.0 illustrerar dessa 

teman, vilka involverar olika områden inom relationen mellan kommunikationsbyrå–kund. 

 

 
Figur 1.0. Studiens teman. 
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SET används primärt till att se till utbytet mellan kommunikationsbyrå och kund medan 

BRM hjälper oss förstå hantering och utveckling av relationen. Utifrån vårt teoretiska 

ramverk är tillit, ömsesidighet, delade värden, attraktion, relationella spelregler och 

gemensamma åtaganden viktiga komponenter i relationen. 

 

Figuren nedan visar respondenternas tillhörighet till kommunikationsbyrå eller kund, fiktiva 

namn och roll. 

 

 

Figur 2.0. Förteckning över fiktiva namn. 

5.1 Faser i relationen 

Det går inte att urskilja ett entydigt mönster i respondenternas utsagor angående vilka 

gemensamma komponenter i olika faser av relationen som upplevs vara grundläggande. 

Vidare talas det sällan om värdegrund och förväntningar, även om byrån uttrycker en vilja att 

tala mer om det. Temat innefattar även relationsutveckling, som byrån berättade att man 

arbetar med genom att i såväl inledningen av en relation som i utvecklingen söka ta hänsyn 

till rådande förutsättningar och arbeta utifrån dem, snarare än från en standardiserad mall. 

5.1.1 Inledning och upprätthållande av relationen 

B1, Projektledare, berättar om den inledande fasen i kundrelationer, och hur de tar hänsyn till 

rådande omständigheter. 

 
Vi säger att vi vill inte börja på en gång, utan att vi vill lära känna varandra innan. Men det beror lite på 
hur omständigheterna ser ut. Ibland hinner du inte få den starten som du önskar, även om vi ger de som 
förslag innan vi börjar jobba att vi kanske antingen går ut och käkar middag först, tar ett möte eller tar 
in en tredje part som pratar om byråsammanhang. Det är inte heller alltid man vet vilken typ av 
samarbete det blir, det växer ju ofta fram. Det finns en mall, det gör det ju. Sedan kanske man inte alltid 
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följer den till punkt och pricka, i de bästa av världar borde det se ut så. Vi har lite olika typer av grejer 
som kan mjuka upp samarbetet i början. 

 

Inom SET ser man till hur interaktionen i det inledande skedet av en relation går till (Roloff, 

2009). Vidare spelar leverantörens erbjudande roll, så även behovsbedömning, 

tillmötesgående av intressen och diskussionen som förs. Dessa kan ses som en återspegling 

av nivån av tillit man har till varandra, vilken kan ta skada vid negativa inslag i det här 

skedet. Om en korrekt behovsbedömning gjorts och leverantören tillvaratar beställarens 

intressen ökar sannolikheten för att relationen skall bli tillfredsställande (Ibid.). Inom BRM 

har hanteringen av relationen och huruvida den kan ses som ömsesidigt fördelaktig betydelse 

(Möller, 2013). Likaså möjligheten till utveckling, vilken ökar om inledningen av relationen 

sker på ett fördelaktigt vis. Wermland förefaller reflektera över och arbeta med inledningen 

av en kundrelation, men gör det inte enligt en mall. 

 

I den inledande fasen av relationen behandlas vanligtvis värderingar. Vad gäller värdegrund 

tycker B2 att det hänger ihop med attraktion (vidare läsning om attraktion finns i 5.3.3 

Attraktion), och att Wermland behöver tro på kundens produkt för att kunna göra ett gott 

jobb. 

 
Jag tror att organisationens och de anställdas värdegrund hänger ihop lite grann. Om det nu är så att det 
här företaget tillverkar någonting som vi inte kan stå för, men har världens trevligaste marknadschef så 
spelar inte det någon roll tror jag. Vi har väldigt svårt att göra någonting som vi inte själva kan stå för 
eller tror på. Det är lite av vår akilleshäl, även om vi försöker blunda för det ibland då vi inte är en 
renodlad produktionsbyrå. Vi har skrivit en policy som vi har suttit och diskuterat många gånger, som vi 
hela tiden ifrågasätter. Samtidigt jobbar med vin och sprit... men det har vi diskuterat kring varför vi gör. 

 

Inom BRM anses värdegrunden, som alltså vanligtvis behandlas i relationens inledande fas, 

påverka uppfattningen av tillit. Det påverkar vad som presteras inom relationen, och avgör i 

sin tur benägenheten till samarbete. Om benägenheten till samarbete är låg kan relationen 

avslutas (Möller, 2013). Då delade värden utgör ett nyckelkoncept inom BRM förefaller en 

relativt gemensam värdegrund underlätta inledningen av relationen och öka förutsättningarna 

för upprätthållandet av relationen och samarbetet. 

 

B3, Creative Director, upplever att de kunder hen har bästa relation med är de där man 

anstränger sig för relationen, vilket kan ske genom att träffas regelbundet och ha roligt 

tillsammans. 
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De kunder som jag upplever att jag har en bra relation med är sådana där man verkligen jobbar för att 
hålla relationen vid liv hela tiden, alltså kontinuerlig kontakt. Att man träffas många från både oss och 
uppdragsgivaren relativt ofta, i alla fall några gånger om året, att alla har setts och att vi gör något kul 
tillsammans. Jag tror det är viktigt att lyckas bygga ett ömsesidigt förtroende, att vi måste ha respekt för 
deras vardag. Ibland så kanske vi uppfattas som besvärliga för att vi inte håller med dem, men vi kanske 
inte har hela bilden. Samtidigt som, när det ska bli bra känner att de har förtroende för oss och att de ger 
oss hela bilden. 

 

I SET ser man relationsutveckling som något som sker över tid, karaktäriserat av 

gemensamma åtaganden (Cook & Emerson, 1987). Möller (2013) betonar värdet av 

varaktiga och ömsesidiga relationer inom BRM, vilket B3 söker skapa genom kontinuerlig 

kundkontakt och att ha roligt. Hen är sedan inne på ömsesidigt förtroende, vilket till exempel 

kan nås genom att kunden ger byrån hela bilden, vilket troligtvis minskar risken för att de 

skall uppfattas som besvärande för kunden. 

5.1.2 Spelregler och förväntningar 

B2, Art Director, konstaterar att det sällan talas om förväntningar när kundrelationer inleds, 

utan att de snarare påbörjar arbetet direkt. Däremot följer de sin arbetsprocess (som 

inbegriper samtal om förväntningar) när de inleder arbeten med större kunder, då processen 

med de kunderna blir mer komplex. 

 
Det pratas sällan förväntningar rent ordagrant, vi borde prata mer om det. Vi har något som heter vår 
process, och den är skitbra, den följer vi ibland. Men många gånger följer vi den inte… Jag skulle säga 
att de större jobben, givetvis följer vi den då. För då blir det så pass komplext innan vi vet vad vi ska 
göra för någonting, ‘vad finns det för behov?’ Men många gånger så tjuvar vi lite grann på den där och 
kör igång direkt. 

 

Cook och Emerson (1987; Möller, 2013) framhåller vikten av att förhålla sig till 

gemensamma regler för att skapa möjligheter för en relation att utvecklas. Genom att skapa 

en samsyn över samarbetets villkor minskar risken för exploatering inom relationen, det kan 

till exempel göras genom att tala om förväntningar (Roloff, 2009). Inom BRM ses 

ömsesidighet inom såväl skapandet som utvecklingen av relationer som gynnsamt (Möller, 

2013). Enligt B2 talar de enbart om förväntningar vid större projekt, vilket skulle kunna ses 

som olyckligt om det kan ha den positiva inverkan på relationen som det framstår i SET. 

Samtidigt kan det anses rimligt att tidsfaktorn vid kortare projekt kan väga tyngre. 

 

K1 talar om förväntningar och värdet i att som kund vara öppen för vad byrån kommer fram 

till i sin kreativa process och lita på deras expertis, vilket ibland fordrar att ge byrån spelrum. 
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Jag tror att vi alltid måste vara beredda på att det blir en annan lösning än vad vi trodde. Är det en 
kreativ höjd i det då måste vi vara öppna för det och säga ’Jaha, vi testar, de är ju proffs’. Det tror jag 
absolut är en del, förväntningarna kring kvalitet och nivå ligger nog konstanta hela tiden. Jag tror att det 
är två olika saker, förväntan på leverans, sedan själva konceptet om det förändras mot vad vi hade tänkt 
oss det är något positivt om det blir mycket bättre. Det var någon som sa det att det viktigaste när man 
jobbar med en byrå är att låta den vara kreativ, där får man kanske hålla tillbaka sina egna tankar för att 
få det nya inspelet som man är ute efter, det är en läxa som man måste påminna sig själv om ibland. 

 

Det K1 betonar vad gäller kreativt utrymme för byrån kan i allra högsta grad ses som tillit, 

vilket framhävs inom SET (jfr Cropanzano & Mitchell, 2005). Genom att ge byrån spelrum 

söker K1 ta tillvara på byråns kreativa förmåga och på så vis ta tillvara på de möjligheter 

som relationen innehar, vilket Möller (2013) lyfter inom BRM. Om utrymme inte ges skulle 

det kunna inverka negativt på det som potentiellt sett kan skapas inom relationen, vilket 

liknar det Roloff (2009) talar om i termer av att negativ inslag kan hämma en relations 

kontinuitet. 

 

B1, beskriver hur de ibland sätter upp lösa spelregler i den inledande fasen av en 

kundrelation. 

 
Det är lite från till fall, vi har satt upp kontrakt ibland. Det är mer att vi lovar att göra si och så och ni 
lovar att förlita er på vår kompetens, sällan i pappersform. Just den här on-boarding processen är något 
vi håller på att diskutera. Vi vill verkligen inte bara börja jobba, vi vill ha ett samtal innan och prata om 
förväntningar med varandra. Målsättningar försöker vi alltid ha, det handlar om kunden, kan vi mäta 
effekten av det vi gör? Kunden har någon typ av målsättning och det vi gör ska bidra till affärsmålen på 
ett eller annat sätt. 

 

Relationella kontrakt upprättas för att undvika exploatering och tillämpning av 

överenskommelsens villkor (Roloff, 2009) och de är fundamentala för att relationen skall 

kunna karaktäriseras av tillit (Cook & Emerson, 1987; Cropanzano & Mitchell, 2005). 

Spelregler framhålls i SET som en viktig del, men enligt B1 arbetar inte byrån på det viset, 

utan gör det snarare sporadiskt som en lättsam avsiktsförklaring med enstaka kunder. Även 

om de har för avsikt att diskutera det B1 benämner som on-boardingprocess, för att utveckla 

den i framtiden. 

5.1.3 Värderingar 

K1, regional kommunikationschef berättar om vad hen anser som centrala komponenter i en 

relation med en byrå, utöver tillit i den inledande fasen. 

 



 

36 
 
 

Det är viktigt att värderingarna matchar. Det är jätteviktigt för oss att man känner ‘vad har vi för 
värdegrund? vad står vi för?’ De frågorna jobbar vi mycket med och de behöver man nog känna att de är 
i linje med vårt varumärke. ‘Vilka kunder har byrån? lirar de med vårt varumärke?’ Om de frågorna 
känns rätt kan vi jobba med byrån och vara kreativa, för man känner att man klickar med människorna 
hos byrån. Så tillit och värdegrund är viktigt. 

 

K1 berättar att om byrån och kundens värdegrund går i linje med varandra, kommer 

troligtvis då även medarbetarna överens. Den interaktion Roloff (2009) lyfter fram inom 

SET underlättas förmodligen när medarbetarna upplever att de dels utgör en del av 

organisationer med liknande värdegrund, och troligtvis även som individer då det på sikt kan 

vara problematiskt att ha en fundamentalt annan värdegrund än organisationen man är 

verksam inom, dels att man har förtroende för varandra (jfr Cropanzano & Mitchell, 2005), 

vilket främjar samarbetet och kreativiteten. 

 

K2, kommunikationsansvarig, upplever inte att en delad värdegrund för organisationerna har 

betydelse när arbetet är igång, utan att det handlar om kontaktpersonen, i det här fallet 

projektledarens, värdegrund. 

 
I mitt fall är det projektledaren, jag har stort förtroende för hen, sedan vet jag att kreatörerna är vassa. 
Jag vet att byrån jobbar med sin egen värdegrund, men det är inte så viktigt för mig som kund. Borde 
kanske säga att det skulle påverka men har man kommit igång ordentligt tror jag inte det ändå. Om det 
inte är extremfall förstås. Om de jobbade med ett extremistparti till exempel, det skulle vara lite ‘VA?’. 
Men är det inte det så bryr jag mig inte. 

 

K2 har en vitt skild uppfattning om organisationernas värdegrund, förutsatt att man kommit 

igång och det inte är ett extremfall. För hen är det projektledaren som person det handlar om, 

till skillnad från BRM där en del värdegrund anses viktigt (jfr Möller, 2013). Det står även i 

kontrast med B2:s citat ovan. 

5.2 Syn på relationen 

Den kanske mest centrala som framkom var att tillit byggs över tid. Vad gäller hur byrån ser 

på relationen är att den behöver ges tid och vara jämlik, snarare än att se byrån som en 

leverantör. Hur synen på relationen är från kundens perspektiv är framträder dock inte lika 

klart, men kunder ställer fler krav på byrån än att uppdrag utförs inom utsatt tid och budget, 

de ser det som byråns roll att sköta kompetensutveckling hos kunden i byråns 

expertområden, omvärldsbevakning och att de levererar i tid till överenskommet pris. 
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5.2.1 Lära känna varandra 

B2, berättar om kundrelationer i termer av tiden för ett samarbete. 

 
…Vi har kunder där vi gjort engångsinsatser, och så vill vi inte heller jobba, vi tror inte på one night 
stands. En relation måste ju växa fram och det är ju upp och nedgångar men med tiden så lär man känna 
varandra och man effektiviserar samarbetet. 

 

Inom SET ses tillit som en avgörande faktor i utbytet mellan parterna i ett samarbete 

(Cropanzano & Mitchell, 2005). Om relationen utvecklas i en för båda parter fördelaktig 

riktning ökar sannolikt även tilliten, så även gemensamma åtaganden, vilka i förlängningen 

gynnar relationen (jfr Cook & Emerson, 1987). B2 menar att en relation behöver få växa 

över tid vilka är linje med SET:s syn på att relationer utvecklas över tid (jfr Cropanzano & 

Mitchell, 2005), då ges tid för att lära känna varandra och möjlighet ges till effektivare 

arbetsprocesser. 

5.2.2 Partnerskap i relationen 

B4, VD, reflekterar nedan om hur hen gärna skulle se att de uppfattas som partner, snarare än 

leverantör, för att sedan gå in på ansvaret för relationen. 

 
Det är väldigt olika, jag skulle vilja se oss mer som en partner, jag vill ju prata om vad de har för 
utmaningar, vad de behöver göra för att förbättra sina affärer. Vi vill ju vara en partner och hjälpa de 
med det där. Men det känns mer som att vi är en leverantör, att de ringer oss när de behöver hjälp. 
Upphandlingar har gått från lägsta pris, vi beställer och ni levererar till olika steg ner till partner där 
man går in 50/50 och blir en, man jobbar tillsammans mot någon form av gemensamt mål. Men dit 
kommer inte vi med alla kunder, jag tycker de ser på oss som... en leverantör i stället. De kanske inte 
funderar över vems ansvar det är? Men jag skulle vilja komma till ett partnerskap, då skulle jag tycka 
att det är 50/50 ansvar att det ska bli bra. 

 

B4 vill vara partners och jobba tillsammans med kunden men känner att de inte når dit med 

alla kunder. B4s syn på relationen är en sak medan det faktiska läget är ett annat och 

indikerar det råder ingen ömsesidighet i relationen vilket hade varit fördelaktigt (Möller, 

2013). Enligt BRM strävar aktörerna normalt efter gemensamma fördelar vilket vi ser svårt 

att uppnå i detta fall då båda aktörerna, enligt B4, inte är lika aktiva (jfr Möller, 2013). För 

att relationer skall utvecklas över tid krävs det ett ömsesidigt ansvar i vår mening vilket vi 

inte ser i B4s beskrivning av ansvaret i relationen (Cook & Emerson, 1987). 
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B5, Projektledare, menar att det krävs att man tar projektet i mål tillsammans med kunden 

och lyfter ett exempel där de trots negativ respons vid första presentationen, valde att gå 

vidare med idéen till chefsnivå och därmed kunde ta projektet i mål. 

 
Ja, det kan vara så att vår uppdragsgivare ska presentera vår idé för sin chef och kanske inte… då har de 
inte jobbat med idéen lika länge som vi har gjort, så de kan inte presentera idéen lika bra, inte heller kan 
de svara på om idéen blir ifrågasatt. Eh… så att i något fall fick vi liksom, efter presentation fick vi 
tillbaka att ‘nej men det här känns sisådär…’ och då bad vi att få träffa deras chefer och få presentera 
för dem – vilket vi gjorde. Så där valde vi, vi kände så starkt för idéen, att vi valde att lägga extra tid på 
att sälja in den en gång till. Det krävs att vi kan komma i mål tillsammans kunden. 

 

Flaskhalsen i detta fall är själva beslutsfattningen från kundens sida, att rätt person inte tar 

beslutet. Det är här väldigt tydligt att B5 menar att det handlar om att ge och ta lite i 

relationen, att kunna tillmötesgå varandras intressen vilket försvåras när rätt person inte tar 

beslut och inte kan presentera produkten som byrån kan samt att de gör detta tillsammans 

(Roloff, 2009; Cook & Emerson, 1987). Roloff menar att tillmötesgående även återspeglar 

tillit och tillfredsställelse samt underlättar möjligheten att nå bästa resultat för båda i 

relationen. För att kunna tillmötesgå varandras intressen handlar det även om vara öppen 

vilket går att tyda ur B5s citat, det leder oss in på nästa citat. 

 

K2:s syn på relationen är att hen ser det som att byrån skall vara med och bidra till 

kompetensutveckling inom deras område och stå för omvärldsbevakning. 

 
De skall ju tillföra saker som inte jag kan tänka ut, eller… Mycket som händer är svårt att hänga med i 
när man som jag är själv här, det går snabbt. Och där känner jag att om jag har de som 
samarbetspartner hoppas jag att de skall kunna tala om vad det till exempel är som gäller för att nå ut till 
en viss bransch. De får ju sitta dygnet runt och grotta ned sig i intressanta frågor om vad som händer, så 
att få ta del av deras kompetens är klart något jag hoppas få göra. 

 

Citatet från K2 visar dels hur hen ser på relationen i form av att hen förväntar sig få ta del av 

byråns kompetens, dels att byrån skall ha förmågan att tillföra sådant till hens organisation 

som hen inte förmår. En kommunikationsbyrå kan i det här fallet förväntas hantera relationen 

genom omvärldsbevakning för kundens vinning, och få ta del av deras kompetens (jfr 

Möller, 2013). Om så sker ökar tillfredsställelsen i relationen från kundens perspektiv (jfr 

Roloff, 2009).  
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5.2.3 Tillit 

I citatet nedan reflekterar B3 över vilken betydelse tillit har för relationen.  
Det har stor betydelse. Om man har det förtroendet för varandra kan man också förhoppningsvis ha 
ganska tuffa diskussioner om vad som är bra eller dåligt utan att det på riskerar samarbetet. Och det 
tror jag att båda har att vinna på.  

 

B3 spelar här på tillit men går även in på att det krävs ömsesidig tillit och att det är något 

båda har att vinna på. Likt Möller (2013) menar B3 att ömsesidighet är ett nyckelkoncept i 

relationen och likt SET anser B3 tilliten vara fundamental för samarbetet (jfr Cook och 

Emerson, 1987). 
  

B4, resonerar kring hur tilliten för kunden kan komma att förändras under samarbetet. 

 
Ja, man bygger ju förtroende såklart. Och det ser vi i lite längre relationer. Vi har jobbat med en kund 
där kontaktpersonen hade enormt förtroende för oss, vilket jag tycker vi förvaltade väl. Sen slutade hen 
och då försvann kunden, men ju längre samarbete ju mer förtroende får de för oss, och då blir det 
också lättare att jobba. Så det är väl den stora skillnaden. Ju längre tiden går ju mer litar man på 
varandra, vi vågar släppa loss och de... vi vågar... alla kontaktpunkter i projektet blir enklare med 
förtroende. 

 

Likt SET menar B4 att tillit byggs över tid och desto längre samarbetet pågår underlättas 

jobbet, alla kontaktpunkter knyts (Cropanzano & Mitchell, 2005). Följden blir att Wermland 

vågar ta ut svängarna och kanske inte levererar exakt enligt överenskommelsen, men på 

grund av den höga tilliten tolererar kunden i högre grad en normavvikelse (jfr Roloff, 2009) 

vilket indikerar vikten av tillit till relationen (Möller, 2013). Slutligen gör vi tolkningen att 

den stora skillnaden är en hög nivå av tillit jämfört med en låg, att skillnaden av hur bra 

samarbetet och därmed relationen blir, är nivån av tillit likt i SET (Cook & Emerson, 1987). 

 

K1 gavs i slutet av sin intervju chansen att tillägga något om betydelsen av tillit. 

 
Självklart är det viktigt. Och tillit hur definierar man det då? Det är tvådelat. Det är tillit till det 
praktiska, att man levererar det man ska i tid och till den kostnaden man kommit överens om. Men tillit 
också till att man har den där öppna och raka dialogen, att vi inte tycker något var bra eller att den här 
personen inte var bra, att kunna säga de sakerna och att byrån kan vara öppen och ta det. Det gäller åt 
båda håll, vi hade någon svacka i något projekt då vi också sa att, men vänta nu, har vi varit en bra 
kund?’, det behöver vi vara men då hade vi andra projekt och då kanske vi hanterade det här projektet 
lite sämre. De måste också kunna lita på att vi prioriterar när de ställer frågor och när de vill ha 
underlag, de måste också känna att vi prioriterar det. Så där behövde vi också backa och säga stopp 
nu, eh… nu behöver vi tänka och strukturera vårt jobb... båda naturligtvis, och är viktiga om man vill 
fortsätta jobba tillsammans.… Och jag tror att tillit och är viktigt och det är någonting som… det tar ju 
tid att bygga det. 
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K1 ser tillit som tvådelad, tillit till att byrån levererar och gör det enligt de spelregler som de 

satt, detta går att tydligt kopplat till att spelregler sätts just för att se till att förväntningarna 

levs upp till (Roloff, 2009). Vidare det finns tillit i öppenheten mot varandra och att den är 

ömsesidig. K1 anser att tillit är en central faktor för fortsättningen av relationen (Möller, 

2013; Emerson & Cook, 1987), denna gång med en egen definition och att det tar tid och 

bygga. 

5.3 Samspel 

Detta kapitel berör olika komponenter i samspelet mellan kund och byrå vilket har 

framkommit under analysen av respondenternas utsagor, vilka skapar ett mönster i temat. Vi 

ser en konsensus från byrå och kunder att ha förståelse för den andra parten och att nivån av 

engagemang är viktig, även om synen på vilken nivå engagemanget bör ligga på emellertid 

är delad. Ett ömsesidigt förtroende för varandra och en löpande dialog verkar även anses 

centralt för båda parter och underlättar framtida flaskhalsar och eventuella kriser. 

5.3.1 Förståelse 

Här fick B5 fritt spekulera vilken roll förståelse har. 

 
Som uppdragsgivare har man igen väldigt mycket av att ha en byrå som kan dem väldigt bra, som 
förstår affären, som förstår deras utmaningar, som kan deras målgrupper, det är lätt att slarva bort det 
om man känner att man inte förstår och samtalar med varandra. Genom förståelse för kunden kan har 
man ett ömsesidigt förtroende för varandra, då tror jag att man klarar en del kriser.  

 

B5 menar att en byråns förståelse för kunden kan ses som en grund till ömsesidigt 

förtroende. Byrån är medveten om kundens verksamhet och de litar på byrån med i och med 

deras förståelse för kunden. Som B5 beskriver det behövs diskussion och förståelse för att 

inte sätta relationen i spel SET (jfr Roloff, 2009).  

 

K3, Operations Coordinator, reflekterar kring hur de inledde sin relation med Wermland, och 

hur de uppvisade förståelse för kundens verksamhet. 

 
...en bit in i de första kontakterna hade vi en uppföljning där de gick in lite mer på detaljnivå, där vi 
öppnade upp och de återberättade lite hur de uppfattade det vi jobbar med och vad vi behöver hjälp med. 
Det tror jag var viktigt för att se att de förstod vad vår bransch innebär, vi tog upp områden som vi såg 
risker med att göra förändringar i, att vi såg att de uppmärksammat våra rädslor. De visade förståelse 
för det. 
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K3 menar att syftet med samarbetet efter ett mer ingående möte blev tydligare då Wermland 

uppvisade konkret förståelse för kunden, dess bransch och farhågor. Enligt SET och BRM 

ses det som viktigt att inleda relationen med diskussion, möta varandras intressen för att 

överkomma eventuella flaskhalsar (jfr Roloff, 2009), vilket Wermland i det här fallet gjorde 

genom uppvisad förståelse. Det visar byråns intresse i att vilja kunden väl, den tillit som 

byggs i det skedet kan sedan verka gynnsamt framöver i relationen. 

5.3.2 Engagemang 

Här talar B3, om hur förståelse för varandra kan komma att påverka varandras engagemang i 

relationen samt hur ett optimalt engagemang ser ut. 

 
Det har och göra med att få hela bilden för att, även på en kommunikationsavdelning så pågår det 
mycket saker som de inte är inblandade i. Då kanske vi upplever att de inte är lika engagerade i frågan 
som vi är fast då vet inte vi att de har en massa andra grejer som vi inte har koll på att de gör. Det 
handlar om att förstå och respektera men det är klart att det blir som allra bäst när man har 
engagemang från båda sidor. Lycka i samarbete handlar också om intern implementation och 
förståelse samt stolthet hos kunden för den kommunikation som vi gör och att det finns någon slags 
intern fanbärare. Finns inte det blir det svårare att få stort engagemang internt på ett företag, och det 
får bäst genomslag när det slår igenom internt. 

 

I detta fall värderar B3 förståelse högt och att förståelse krävs från båda sidor och har en 

påverkan för engagemanget. Roloff (2009) menar att förmågan att överkomma flaskhalsar 

återspeglar nivån av tillit till relationen som sedan följs av tillfredsställelse samt en strävan 

efter bästa möjliga utkomst för båda. För att överkomma flaskhalsar krävs det diskussion och 

att tillmötesgå varandras intressen. 

 

Här resonerar K2 kring vilken betydelse engagemang har. 

 
Det kan ju vara både och. För om man sitter där som byrå vill man inte ha en alltför engagerad kund, 
man vill ha en kund som är engagerad i själva samarbetet men man vill inte att den skall lägga sig i det 
man skall kreera fram. Så jag är kanske inte en bra kund, för jag kliver in och har idéer och vill vara 
med i den kreativa processen. Sedan vill man ju absolut inte ha ett dåligt engagemang från något håll. 
Så att det är både och, för mycket engagemang är egentligen inte så bra. 

 

K2 skiljer sig från B4s syn. Enligt K2 är de inte bästa kunden då de engagerar sig för mycket 

vilket K2 tolkar som dåligt från Byråns synvinkel. Detta tolkar vi som att K2 menar att 

engagemanget skall mestadels komma från byrån och det är därmed inte samma typ 

åtaganden från båda hållen. Som Cook och Emerson (1987) är gemensamma åtaganden av 
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högt värde vilket inte riktigt stämmer in på K2, en fråga för diskussionen blir huruvida långt 

en relation varar med denna syn. 

 

B4, resonerar här kring skapandet av engagemang samt betydelsen av det. 

 
Ska du kunna få andra människor att gå igång på något måste du visa ett engagemang, vi måste visa 
engagemang, vår kund måste visa engagemang för att sedan kunna sälja in det internt. Ska man vara 
hård är vårt jobb att hjälpa kunden att kommunicera till många, det som kunden skulle säga själv 
mellan fyra ögon. Och om kunden inte ens skulle vara engagerad mellan fyra ögon, då kan vi aldrig få 
omvärlden att känna det. Det måste vara från hjärtat, annars kommer det krascha. Engagemang slår 
alltid kompetens. 

 

Som B4 menar att det krävs engagemang för att skapa engagemang, från byrå till kundens 

kund. Som vi tolkar det krävs det att båda parter är aktiva och utifrån B4 är skapandet av 

engagemang, oavsett vem det kommer från, avgörande för relationen (jfr Möller, 2013; 

Cropanzano och Mitchell, 2005). Att både kund och byrå skall visa engagemang går väl i 

linje med att gemensamma åtaganden är avgörande för relationen (jfr Cook & Emerson, 

1987). Det blir tydligare när B4 säger att om de inte kan få kunden engagerad kommer de 

aldrig lyckas att få deras kunder att bli engagerade och därmed grusas samarbetet. 

5.3.3 Attraktion 

B6, Copywriter, går från engagemang vidare till att skildra sina tankar om attraktion 

påverkar relationen och vilken roll det spelar mellan kund och byrån. 

 
Ja, det tror jag, definitivt. Det ska vara trevligt att komma hit, det ska vara kul att gå på möte, snacka 
lite och höra varandras idéer. Tycker inte en kund att det är kul märker vi ganska snabbt att det inte 
funkar på det professionella planet heller, då kommer de att sätta sig emot idéer. Attraktionen är 
skitviktig, sedan vet jag inte exakt hur den uppstår. Vi är fösta tillsammans, även om ett företag väljer 
byrå kan de gå till vem som helst. Så det är klart att... jag vet inte exakt hur det går till, men vi har en 
väldigt bra relation med de flesta av våra kunder. 

 

Likt BRM anser B6 attraktion vara ett nyckelkoncept i relationen och är enligt B6 en 

fundamental faktor för relationen då frånvaro av attraktion har en negativ inverkan på det 

professionella planet (jfr Möller, 2013). B6 menar att kunden skall kunna komma till dem 

och diskutera och att de skall kunna bemöta varandras idéer, vilket kan ses som 

gemensamma åtaganden och är avgörande för sammanhållningen (jfr Cook & Emerson 

1987). Det är dock oklart hur attraktion uppstår. Likt SET värdesätter B6 diskussion och 

tillmötesgående och att det reflekterar över fortlevnaden av relationen (jfr Roloff, 2009).  
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5.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har det vid analysen framgått att vilken vikt man fäster vid relationen, 

hur man ser på den, varierar mellan olika roller samt om man har ett byrå- eller 

kundperspektiv. 

 

Vi har kunnat urskilja att graden av kundkontakt en medarbetare vid kommunikationsbyrån 

har påverkar relationens betydelse. Vidare har olika kunder olika behov och önskemål om 

vad man ämnar få ut av relationen med kommunikationsbyrån. Vissa kunder vill ha sociala 

aktiviteter såsom middagar, medan andra kunder söker närmaste vägen till en färdig produkt, 

och tenderar se byrån som leverantör snarare än partner. I såväl inledningen av en relation 

som i utvecklingsfasen berättade byrån att man försöker ta hänsyn till vilka förutsättningar 

som råder och arbeta utifrån dem, snarare än från en standardiserad mall. Det kan till 

exempel ske genom att man har roligt tillsammans och upprätthåller regelbunden kontakt. 

 

I det inledande skedet kan värdegrunder fördelaktigt finnas med som en diskussionspunkt, 

men även det diskuteras sällan. Övergripande känner byrån att de måste kunna stå för det 

kunden gör. Vidare kan relationen underlättas av att båda parterna upplever att de kommer 

överens, eller “klickar med varandra” som K1 uttrycker. K2 bryr sig mer om den enskilda 

kontaktpersonen än byråns andra kunder, så länge det inte rör sig om exempelvis 

extremistgrupper. 

 

Det går inte att se ett klart mönster gällande vilka gemensamma delar i olika faser av 

relationen som upplevs vara centrala, och det är entydigt att det sällan talas om förväntningar 

även om båda parter, främst byrån, uttrycker en vilja att tala mer om det. Från byrån är denna 

process mer omfattande i samarbeten med stora kunder. B2 tror att en kombination av iver 

och tidspress är anledningen till att det sällan talas om förväntningar i uppstartsfasen.  

 

Vad gäller att byrån förväntas leverera det man kommit överens inom tidsramen behöver de 

fall där så inte sker nödvändigtvis innebära att byrån bryter överenskommelsen, utan snarare 

en del i den kreativa processen som inte alltid låter sig ske inom allt för snäva ramar. 

Kunderna behöver ha överseende med och förståelse för att resultatet inte alltid blir som de 
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tänkt. K1 säger att hen behöver tänka på att låta byrån arbeta fritt, det spelrum hen söker ge 

byrån kan vara ett steg på vägen mot goda kreativa resultat. 

 

Respondenter från såväl byrån som kunderna ser tillit som en central komponent i relationen, 

det inbegriper bland annat att man släpper in den andra parten och visar att man ser arbetet 

inom samarbetet som prioriterat, vilket framhålls som avgörande inom SET (jfr Cropanzano 

och Mitchell, 2005). En nyckel till att uppnå en relation som banar väg för att uppnå önskvärt 

resultat med samarbetet är enligt byrån att kunden involverar en medarbetare med mandat att 

ta beslut. Likt SET ansåg majoriteten av respondenterna att det tar tid att bygga tillit (Ibid.) 

Långsiktiga relationer skapar möjlighet till att lära känna varandra, vilket ökar 

förutsättningen för tillit, och resulterar i att byrån vågar ta ut svängarna utan att vara orolig 

för samarbetet, och kan uppnå bättre resultat. Detta ser vi ser från B3 och B4. 

 

Att finna en för samarbetet lämplig nivå av engagemang ter sig som nödvändigt för ett lyckat 

samarbete över tid, då brist på engagemang kan enligt B5 tolkas som att arbetet inte 

prioriteras. Medan för mycket engagemang kan hämma de kreativa arbetsprocesserna, som 

utgör en del av arbetet byrån utför. Den delade synen på engagemang i samarbetet påvisar 

värdet i att låta båda parter i relationen komma till tals, och uppfattningen av betydelsen av 

engagemang hade troligen varit annan om enbart byrå eller kund hade medverkat i studien. 

 

Det kanske mest centrala som framkom i intervjuerna vad gäller hur byrån ser på relationen 

är att den behöver ges tid och vara på en likvärdig nivå, snarare än att ses som en leverantör. 

B4 framhåller vikten av partnerskap, medan vissa kunder ser byrån som en produktionsbyrå 

och därmed inte delar den synen. Synen på relationen från kundens perspektiv framträder 

dock inte lika klart, men kunder ställer fler krav på byrån än tid. Bland annat ser kunder det 

som byråns roll att sköta kompetensutveckling i kundens organisation inom byråns 

expertområden, utföra omvärldsbevakning samt leverera i tid till överenskommet pris. Råder 

partnerskap menar byrån att det finns ett delat ansvar i relationen, vilket skapar 

förutsättningar för att nå önskvärd slutprodukt tillsammans.  
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6. Slutsatser och diskussion 
I det avslutande kapitlet diskuteras studiens framkomna resultat, med vårt teoretiska ramverk 

som diskussionsstöd, och dess relation till tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras 

framtida forskningsförslag. 

 

Studien har haft som syfte att söka utökad kunskap om vad medarbetare på 

kommunikationsbyråer och dess kunder upplever som centralt i relationen mellan 

kommunikationsbyrå och kund. Genom semistrukturerade intervjuer har vi sökt besvara 

forskningsfrågorna Vad upplever kommunikationsbyråer som centralt i relationen med 

kunder? och Vad upplever kunder till kommunikationsbyråer som centralt i relationen? Det 

empiriska materialet analyserades sedan med tematisk analys. 

 

Vi kan med denna undersökning visa på att hur stor vikt man fäster vid relationen och sättet 

på vilket man ser på den, varierar mellan olika roller samt om man har ett byrå- eller 

kundperspektiv. Det förefaller som att en kännedom om detta som byrå, även som kund, kan 

skapa insikter om hur man bör arbeta tillsammans för att lägga grunden för en långsiktig 

relation, och därmed öka förutsättningarna för att nå önskvärda mål. Precis som Prahinski 

och Benton (2004) menar framstår långsiktiga relationer som en viktig komponent i 

relationen mellan kommunikationsbyrå och kund, då byrån vill ses som partner snarare än 

leverantör. 

 

Enligt SET och BRM, är tillit och ömsesidighet en väsentlig del i relationer, något som 

precis som relationer växer fram över tid, varför det finns anledning att reflektera över att 

snittlängden för ett samarbete mellan byrå och kund i dag är tre år (jfr Emerson & Cook, 

1987; Möller, 2013). För att lägga grunden för en längre relation krävs det att parterna sätter 

upp förväntningar och spelregler för att minska framtida trösklar i relationen (jfr Cropanzano 

& Mitchell, 2005; Roloff, 2009). 

6.1 Uppstartsfasens betydelse 

Vi ser en entydighet i respondenternas utsagor att det finns brister i förmedlingen av 

förväntningar från båda parter. En viktig del för ett gott framtida samarbete är enligt B1, och 

B2, uppstartsfasen. Görs den lämpligt kan man få en bra start i samarbetet, och minska risken 
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för framtida flaskhalsar. B1 berättade att byrån arbetar på att förbättra den processen, 

troligtvis då man som byrå sett vikten av och fördelarna med en väl fungerande 

uppstartsprocess. Det vore lämpligt för såväl byrå som kund att tillsammans komma överens 

om hur projekt skall inledas och fortlöpa. 

 

Medarbetare på byrån talade mer om uppstartsprocessen än kunderna, troligtvis då det går att 

anta att kunderna förväntar sig en väl fungerande och genomtänkt arbetsprocess. Det skulle 

även kunna vara så att kunderna är mer missnöjda med denna process än vad de berättat, 

men inte vill vara allt för kritiska då byrån kommer ta del av studien. Kunderna är förvisso 

medvetna om att byrån inte vet exakt vilka kunder vi intervjuat, men har möjligen en oro 

över att bli igenkända på sitt sätt att uttrycka sig, och befarar att det skulle kunna hämma 

relationen. Anledningen till byråns fokus på uppstartsfasen kan även bero på att en del av 

denna process handlar om att byrån skall skapa förståelse för kundens affär och aktuellt 

behov, något K3 visat uppskattning för. Samtidigt behöver kunden vara medveten om vad 

denne vill få ut av samarbetet och uppnå med projektet, men det tenderar av resultatet att 

döma att hamna i skuggan av tidspress. En väl medveten och engagerad kund kan till viss del 

kompensera för tidsbristen. 

 

Inom SET ser man till hur interaktionen mellan parterna sker i det initiala skedet av 

relationen (Roloff, 2009). Görs en korrekt bedömning av kundens behov och leverantören 

tillvaratar kundens intressen ökar sannolikheten för att relationen skall bli tillfredsställande, 

vilket lägger grunden för tillit (Cook & Emerson, 1987). Enligt Roloff (2009) är en nyckel i 

uppstartsfasen informationsutbytet mellan leverantör och kund då man i det skedet förmedlar 

förväntningar och mål för att minska risken för meningsskiljaktigheter. Intressant är att B2 

berättar att de sällan tar om förväntningar i uppstartsprocessen, utan börjar arbeta direkt. En 

annan nyckel i uppstartsfasen är enligt SET gemensamma spelregler (Cropanzano & 

Mitchell, 2005), vilket även Hausman (2001) framhåller. B1 säger att man ibland sätter upp 

olika former av kontrakt i uppstartsfasen, men att man ser över hur det arbetet kan förbättras. 

Det verkar alltså inte som att det sker i dag, men något man överväger att göra, snarare än 

aktivt tagit avstånd från. 

 

K1 resonerar kring värdet av att värdegrunderna matchar, vilket troligtvis skulle gå att se 

över redan i uppstartsprocessen om denna gavs rikligt med tid. Med matchande värdegrunder 
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ökar rimligtvis chansen att utveckla förtroende för den andra parten, vilket Cropanzano och 

Mitchell (2005) framhåller som en samarbetsfrämjande faktor. Matchar värdegrunderna finns 

sannolikt en viss form av attraktion, vilket B6 värderar högt, hur attraktion till andra parten 

uppstår förefaller däremot lite oklart. Samtidigt anser K2 att byråns värdegrund inte är 

speciellt viktig, så länge det inte rör sig om extremfall. Hen framhåller att det istället handlar 

om projektledarens värdegrund. Kanske har det att göra med det B2 spekulerar i, att en 

medarbetares och organisationens värdegrund hänger ihop. Det skulle förklara det K2 säger, 

då det i så fall skulle vara föga troligt att byrån har en från projektledaren väldigt avvikande 

värdegrund. Det skulle kunna vara så att byrån är så pass noggranna med hur medarbetare 

yttrar sina åsikter, att frågan om extremfall aldrig aktualiseras. 

 

För att bygga, underhålla och utveckla en relation leverantör–kund och skapa värde 

tillsammans bör relationen karaktäriseras av tvåvägskommunikation mellan leverantör och 

kund, vilket även stärker ömsesidigheten, och därmed samarbetet (jfr Lindberg-Repo & 

Grönroos, 2004; Hausman, 2001). Likt Lindberg-Repo och Grönroos (2004) ser vi att 

tvåvägskommunikation till en början bygger relationen, för att sedan även underhålla och 

utveckla den. K1 har en syn på relationens uppstartsfas liknande den Hausman samt 

Lindberg-Repo och Grönroos (2004) framför. Det är för tjänsteföretag emellertid svårt att 

tala om huruvida man uppnår värdeskapande då det är ett mångfacetterat begrepp. 

6.2 Relationella nyckelfaktorer 

De kunder B3 har bäst relation med är de där de arbetar för kontinuerlig kontakt, har roligt 

tillsammans och bygger ett ömsesidigt förtroende. Hallahan et al. (2007) menar att man 

behöver investera i en relation och att båda vill uppnå ett visst mål. Att arbeta för 

kontinuerlig kontakt går i linje med det, däremot kan oförmågan att tala om förväntningar i 

uppstartsfasen gå emot tidigare forskning som påtalar att man bör ha en gemensam målbild 

att sträva emot. Kanske kan det vara så att målet, skapa kommunikation, är så uppenbart att 

de anser att det inte behöver talas kring. Kanske kan det också vara så att det är något som 

skulle kunna förbättras. 

 

Medan medarbetare vid kommunikationsbyrån Wermland talar om långvariga relationer och 

faktorer såsom ömsesidighet talar K1 om att alltid vara beredd på en annan lösning och låta 

byrån vara kreativ. K2 tar det längre och anser att byråns uppgift är att tänka ut sådant som 
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hen inte förmår. Det K1 lyfter skulle kunna tolkas som tillit till byrån från kundens sida. Vi 

ser likt Hausman (2001) att tillit mellan parterna är att de upplever den andra som ärlig, 

pålitlig och kommer att agera i den andres intressen. Om man som kund vågar låta byrån 

arbeta ostört med den kreativa processen förutsätter det att man litar på att byrån har för 

avsikt att tillvarata och agera i kundens intresse. Precis som Roloff (2009) och Hausman 

(2001) ser vi att en hög nivå av tillit resulterar i att man tolererar normavvikelser i högre 

grad, vilket i fallet av kommunikation kan vara positivt. B4 exemplifierade tillitens roll med 

en kund som genom kontaktpersonen hade stort förtroende för byrån, som slutade vara kund 

när kontaktpersonen slutade där då förtroendet för byrån försvann tillsammans med 

kontaktpersonen. 

 

Tillit kan enligt K1 delas i två delar, dels att lita på byråns förmåga att leverera enligt 

överenskommelse, dels till en öppen dialog. Det senare ser vi som ömsesidighet, även om 

leveranserna från byrån kräver visst engagemang från kundens sida. Men en öppen dialog är 

avhängd på ömsesidig tillit då ena eller båda parterna annars kan ha svårt att våga tala ärligt 

med den andra, och även riskerar att undanhålla för samarbetet relevant information. Då tillit 

visat sig som ytterst centralt vore det direkt olämpligt att handla på ett sätt som riskerar att 

försämra tilliten från den andra parten. Bortsett från K1 påtalade byrån mer tydligt vikten av 

öppenhet från kunden, båda värderade däremot ömsesidighet i relationen högt. Ömsesidighet 

är enligt Cook och Emerson (1987) samt Cropanzano och Mitchell (2005) viktigt. 

 

B2 menar att relationer måste växa fram över tid och att en fördjupad relation gör att man 

kan arbeta bättre tillsammans, vilket går i enlighet med Prahinski och Benton (2004) som 

påtalar att fokus fästs på långvariga relationer mellan leverantör och kund. En djupare 

relation, som i sin tur har en påverkan på kundnöjdhet, kan nås genom kommunikation 

(Lindberg-Repo & Grönroos, 2004). Vi håller det för troligt att en fördjupad relation ökar 

möjligheten att relationen skall upplevas som tillfredsställande och hållbar, vilket Cook och 

Emerson (1987) framlägger som två faktorer som karaktäriserar en framgångsrik relation. 

Samtidigt är det långt från alltid som kunden har för avsikt att skapa en långvarig relation då 

anledningen till att anlita en byrå kan vara en punktinsats. Detta är byrån givetvis medveten 

om, och försöker när så sker skapa en relation som gör att nästa gång kunden har behov av 

ytterligare punktinsatser återigen vänder sig till byrån, oavsett om det är ett år längre fram. 
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6.3 Strävan efter långvariga samarbeten 

I dag läggs allt mer fokus på att utveckla långvariga samarbeten med viktiga kunder, dock 

byter kunden oftast leverantör innan de har hunnit utveckla en relation (Prahinski & Benton, 

2004). Ju längre ett samarbete mellan byrå–kund löper, desto bättre lär byrån känna kunden 

och dess verksamhet, och kan förhoppningsvis utveckla en förmåga att komma med idéer 

som kunden identifierar sig med och för de närmare sina mål. Det finns en samstämmighet 

hos respondenterna att samarbeten utvecklas över tid, varför det är olyckligt att samarbeten 

ofta bryts i ett förhållandevis tidigt skede. 

 

De vanligaste orsakerna till byte av kommunikationsbyrå är bristande engagemang eller 

uppmärksamhet från byrån (Lundin, 2016, 27 okt). Östlund menar att kund och byrå 

tillsammans skall uppnå ett stadie där gränsen mellan byrå och kund så gott som suddas ut 

(Ibid.). Bortsett från bristande engagemang eller uppmärksamhet skulle det möjligtvis kunna 

vara så att kunder medvetet bryter byråsamarbeten efter en tid för att inte vara allt för 

beroende av en viss kommunikationsbyrå. Om byrån har ett helhetsgrepp om kunden är det 

förhoppningsvis gynnsamt under samarbetets gång, men gör samtidigt byrån mer 

svårersättlig. En komponent för långvariga samarbeten är förmågan att utvärdera projekt, för 

att ta med sig lärdomar till kommande projekt. För att kunna göra givande utvärderingar 

krävs det att båda parter har tillräcklig information för att avgöra huruvida samarbetet skall 

fortlöpa eller inte. 

 

Vad vi såg i resultatet är att byrån gärna utvecklar en bas för ett förhållande med målet att bli 

partners och därmed sudda ut gränsen “kund–leverantör”, medan kunden går in med en 

annan inställning. Vissa kunder tenderar se byrån som en leverantör, mer än partner. En syn 

på relationen som kund–leverantör ses av byrån inte som lika positiv som att vara likvärdiga 

partners. Kanske kan det bero på att om kunden behandlar byrån som att de är lätta att ersätta 

kan det ses som förminskande. Det skulle också kunna vara medvetet från kundens sida om 

de anser att en leverantör är lättare att ersätta än en partner. Men en relation där ena parten 

upplever sig förminskad förefaller inte som en relation där samarbetet skapar möjligheter för 

goda resultat, vilket verkar vara det huvudsakliga syftet med att anlita en 

kommunikationsbyrå. 
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Sharma och Pattersson (1999) skriver att regelbunden kontakt kan spela en viktig roll i 

uppbyggnaden av emotionella och sociala band, som fungerar som en psykologisk barriär för 

ett slut av relationen. Det har även en positiv inverkan vid oförutsedda problem och minskar 

risken för missförstånd (Ibid.). Regelbunden kontakt mellan byrå–kund är en nyckel till 

långvariga samarbeten, dels för att samarbetet inte skall avbrytas innan relationen har hunnit 

utvecklas, dels för att det skapar goda förutsättningar för att samarbetet skall utfalla 

tillfredsställande. 

 

Vi ser ett samband mellan tillit och engagemang, de är beroende av varandra i den mån att 

det krävs ömsesidigt engagemang för att bygga och upprätthålla relationen (jfr Hausman, 

2001), och därmed bygga tillit. Tillit är avgörande för upprätthållandet av relationen och 

engagemanget, men om engagemanget fallerar kommer det på sikt att påverka tilliten 

negativt. Vilket troligtvis hämmar relationen och möjligheterna för långvarigt samarbete. 

6.4 Konklusion 

För att konkludera har vi sökt göra ett scenario utifrån det flöde vi ser i samarbetet 

kommunikationsbyrå–kund, från initial kontakt till en (långvarig) relation. En kund kan till 

exempel anlita byrån baserat på rekommendationer eller att verk från byrån har 

uppmärksammats, varför det troligtvis finns en viss attraktion till byrån. Uppstartsfasen har i 

denna studie visat sig viktig för både byrå och kund. Byrån fäster stor vikt vid uppstartsfasen 

och arbetar för att förbättra den då de anser att den är viktig för både relationen och 

slutprodukten. Ändock sker den i dag slentrianmässigt. Om uppstarten gavs mer tid skulle 

det troligtvis kunna ge samarbetet en bättre start. I den fasen bör förväntningar diskuteras, för 

att sedan klargöra spelregler som utgör en normativ definition av situationen och har 

möjlighet att sätta tonaliteten för samarbetet. Då skulle sannolikheten för ett bättre fortsatt 

samarbete öka. 

 

Det finns anledning att tro att vägen till en önskvärd slutprodukt går att finna genom 

uppstartsfasen, och att vägen till en väl fungerande uppstartsfas går genom att göra 

utvärderingar av tidigare projekt. En strategiskt genomtänkt uppstartsfas verkar öka 

sannolikheten för att samarbetet skall fungera tillfredsställande, vari relationen innehar en 

roll av varierande storlek. Det ökar i sin tur sannolikheten för en tillfredsställande 

slutprodukt. 
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När uppstartsfasen är genomförd har det visat sig viktigt att relationen präglas av 

tvåvägskommunikation, och ges tid. Tvåvägskommunikation både utvecklar och 

upprätthåller relationer enligt Lindberg-Repo och Grönroos (2004), varför relationer riskerar 

att inte nå sin fulla potential om de inte präglas av tvåvägskommunikation. Inom SET sker 

utveckling av relationer över tid (Cropanzano & Mitchell, 2005), något respondenterna 

framhållit. De anser att sannolikheten för att samarbetet skall bli bra ökar ju längre man 

arbetar ihop då de lär känna kunden och dennes verksamhet bättre över tid. Vidare bör båda 

parterna se på relationen som ett partnerskap, vilket troligtvis underlättas genom 

tvåvägskommunikation. 

 

Utöver en väl fungerande uppstartsfas, jämlikhet och tvåvägskommunikation behövs tillit 

och engagemang. Två komponenter som respondenterna framhållit som viktiga. Och 

långvariga relationer har i denna studie visat sig som en essentiell komponent för att uppnå 

önskvärd slutprodukt. Tillit kräver engagemang, men engagemang är ingen garant för hög 

nivå av tillit. Det framgår likt Hausman (2001) samt Sharma och Patterson (1999) att tillit 

och engagemang är viktigt i relationen leverantör–kund. Vidare bör tillit och engagemang 

vara ömsesidigt för att relationen skall utvecklas och upprätthållas över tid. Av resultaten att 

döma kan ena parten vara mer engagerad än den andra, men en part kan inte vara helt 

oengagerad. Enligt B4 ligger det övergripande ansvaret för relationen mer hos byrån än 

kunden, även om hen anser att det i en ideal värld skulle vara likvärdigt. Likaså ansvarar 

byrån för att utmana sig själva och kunden, leverera nya idéer och hjälpa kunden att 

utvecklas. 

 

Kanske kan det falla sig så att en, i den här studien ännu icke uttalad faktor, är den 

inställning parterna har vid ingången av samarbetet spelar en större roll än vad vi initialt 

trodde. En omfattande utvärdering kan indikera hur uppstarten bör ske, det verkar som att en 

väl genomtänkt uppstart är värdefull för samarbetet. Vi har i denna studie dock inte 

undersökt ingående hur en sådan utvärdering kan tänkas utformas och genomföras. 

 

Det är tydligt att relationen påverkar samarbetet, och att det varierar beroende på varje 

projekts utformning och omfattning samt involverade parter och individer. Exakt vilken roll 

relationen spelar i termer av påverkan på slutprodukten är svårt att bedöma. Likt Hausman 

(2001) är det värt att påpeka att ingen relation är den andra lik, och för att se relationella 
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skillnader krävs jämförelser med fler relationer. Det skall därmed betonas att dessa tre 

kunder inte kan ses som representanter för helheten. Relationen kommer inte i sig göra att 

målet med samarbetet mellan kommunikationsbyrå och kund uppnås, men en god relation 

ökar onekligen sannolikheten för det. 

6.5 Framtida forskning 

Det vore intressant med fördjupad forskning i vad medarbetare på kommunikationsbyråer 

och kunder upplever som centralt i relationen genom en mer ingående studie, och då även 

mäta resultaten utifrån givna kriterier på vad som anses som en bra slutprodukt. Vi tror sådan 

forskning skulle kunna bidra till forskningsfältet kommunikation på ett positivt vis och skapa 

inspiration till vidare studier i ämnet. En sådan studie skulle kunna göras genom att studera 

hur olika till varandra avgränsade delar i relationen påverkar kreativitet, och i nästa steg 

slutprodukten, för att sedan söka rangordna dessa och på så vis kunna öka möjligheterna för 

en bra slutprodukt genom relationen. 

 

En kommunikationsbyrå skulle med hjälp av ovan föreslagna studier redan från inledningen 

av en relation med en kund kunna söka uppnå en för kreativiteten gynnsam relation. Det 

skulle kunna ske genom att nå utökad förståelse för vilka delar i relationen som förefaller 

viktigast för att skapa ett för båda parter gynnsamt samarbete. Ett annat angreppssätt skulle 

kunna vara att studera relationens roll i vad samarbetet resulterar i, till skillnad från andra 

faktorer som kan påverka resultatet av samarbetet såsom marknadskontext, kompetens och 

geografisk. Det skulle potentiellt sett kunna skapa kunskap om vilka komponenter som 

förefaller viktigast.  
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Bilagor 
Nedan återfinns studiens bilagor vilka innefattar illustrationer över de sista delarna av 

tematiseringen, samtyckesmall, intervjuguide, uppsatskontrakt samt pressrelease. 

Bilaga 1. Illustrationer över tematiseringen 

I bilaga 1 återfinns illustrationer som visar tematiseringens sista tre steg, i den tredje och 

sista illustrationen framgår studiens slutliga teman. Samtliga teman står under relation, som 

är centralt för såväl teorierna som studiens helhet. 
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Bilaga 2. Samtyckesmall 

Den samtyckesmall vi tog fram i linje med Uppsala universitets allmänna riktlinjer för 

samtycken återfinns som bilaga 2. Denna undertecknades av samtliga respondenter innan 

intervjuer inleddes. 

 
Samtycke medverkan examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap 

 
Medgivande för medverkan i en studie vars syfte är att utveckla kunskap om hur medarbetare 
på kommunikationsbyråer och dess kunder upplever att relationen kommunikationsbyrå–kund 
påverkar kommunikationsbyråers slutprodukt till kund. Studien görs som examensarbete i 
Medie- och kommunikationsvetenskap på Uppsala universitet. 
 
Studien 
Studiens syfte är att söka utökad kunskap om vad medarbetare på kommunikationsbyråer och 
dess kunder upplever som centralt i relationen samt hur den påverkar slutprodukten. Vi ämnar 
se till huruvida olika former av relationer till kunder, som i slutändan har samma mål, har 
inverkan på det arbete kommunikationsbyråer lämnar ifrån sig. 

Metod 
Studien baseras på intervjuer med medarbetare vid en kommunikationsbyrå och kunder till 
densamma, som efter genomförande transkriberas och analyseras med tematisk analys. Om 
deltagande part återkallar sitt samtycke kommer ljudfil och transkribering att raderas. Det 
skall förtydligas att studiens primära fokus inte ligger på enskilda individer, utan på den 
sammantagna analysen av samtliga intervjuer. 
 
Resultatredovisning, etik och sekretess 
Studiens resultat kommer redovisas på seminarier internt på Uppsala universitet samt 
publiceras som examensarbete på universitets uppsatsdatabas DiVA. Varken 
kommunikationsbyrå eller kunder namnges. Inte heller enskilda personer namnges, i den mån 
namn förekommer ändras dessa till fiktiva namn. Alla personuppgifter och andra uppgifter 
som möjliggör identifiering av individer kommer så gott det går hanteras konfidentiellt och 
under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning (Dataskyddsförordningen (GDPR)). 
 
Medgivande 
Denna fullmakt ger tillstånd att spela in intervjun samt använda det inspelade materialet i 
undersökningen och för publikation i DiVA. Medverkan är frivillig och deltagaren kan när 
som helst före, under och efter intervjun välja att avbryta sin medverkan i studien. 
 
□  Ja, jag vill medverka i studien 
□  Nej, jag vill inte medverka i studien 
 
Datum  __________________________________________ 
 
Underskrift  ___________________________________________________  
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Bilaga 3. Intervjuguide 

Intervjuguide för både kommunikationsbyrå och kunder finnes nedan. 

 

Intervjuguide – Byrå 
 
Vad roligt att du vill vara med i vår studie om hur de kommunikativa aspekterna i relationen 
mellan kommunikationsbyrå och kund påverkar slutprodukten. Vi gör den här studien inom 
Medie- och kommunikationsvetenskap på Uppsala universitet som examensarbete. 
 
Inför det här har du som bekant skrivit under ett samtyckesformulär med medgivande för 
medverkan i studien och där även har läst mer ingående om vad studien syftar till att 
undersöka. 
 
Vi vill poängtera att det är frivilligt att delta och att du får avbryta när du vill. 
 
1.0 Bakgrund 
1.1 Du är [arbetstitel] – kan du berätta vad det är det du arbetar med? 
1.1.1 Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
1.2 Hur länge har du arbetat på [kommunikationsbyråns namn]? 
1.3 Har du haft andra roller inom [kommunikationsbyråns namn]? 
1.3.1 Okej, berätta? 
1.4 Hur länge har du arbetat med kommunikation? 
1.5 Låt oss höra er hisspitch? 
 
2.0 Kunder 
2.1 Hur många kunder arbetar du med? 
2.2 Är ni som byrå inriktade på någon speciell typ av kunder? 
2.3 Är du personligen inriktad på någon speciell typ av kunder? 
2.4 Är det mestadels långvariga relationer eller kortvariga punktinsatser? 
2.5 Vad gäller de kunder du arbetar med, hur många från er är inblandade med dem? 
 
3.0 Relationens spelregler 
3.1 Hur är det att arbeta tillsammans med dina kunder, generellt sett? 
3.2 Har du varit med och inlett ett nytt stort projekt tillsammans med en kund? 
3.2.1 Om ja, intressant – kan du berätta hur det vanligtvis går till? 
3.3 Har ni en mall för uppstart av nytt projekt/något uppstartsmöte? 
3.4 Utgår ni från några inledande regler, sätter ni upp förväntningar på varandra? 
3.4.1 Om ja, skriftliga dokument eller muntligt? 
3.5 Till vilken grad följer ni de sedan? 
3.6 Sker det löpande avrapporteringar? 
3.6.1 Om ja, hur sker dessa? 
 
4.0 Hantering och utveckling av relationen 
4.1 Över hur lång period sträcker sig vanligtvis ett arbete eller ett projekt? 
4.2 Arbetar ni för att utveckla relationen? 
4.2.1 Om ja, hur gör ni för att utveckla relationerna? 
4.3 Vad förväntar ni er av kunden under tiden som ni arbetar med varandra? 
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4.4 Har den ena parten mer ansvar för relationen än den andra? 
4.4.1 Om ja, vilken part? 
4.5 Talar ni om förväntningar med varandra? 
4.6 Anser du att förväntningarna är tydliga eller otydliga? 
4.6.1 Kan du berätta varför det är eller inte är viktigt? 
4.7 Tycker du att förväntningarna förändras under den tid ni arbetar tillsammans? 
4.8 Hur stor eller liten betydelse tror du att förväntningarna har på slutresultatet av ert arbete, 
det som ni har skapat? (tillsammans med/för kunden) 
 
5.0 Ert sociala utbyte (ömsesidighet, delade värden) 
5.1 Tror du att det är viktigt eller oviktigt att känna attraktion till varandra? 
5.2 Hur upplever du engagemanget från respektive part i ert samarbete? 
5.2.1 Vilken betydelse har engagemang på ett projekts resultat? 
5.3 Upplever du att ni och era typiska kunder har lika eller olika värdegrund? 
5.3.1 Om lika, vilken betydelse har det? 
5.3.2 Om olika, vilken betydelse har det? 
5.4 Hur ofta har ni i snitt kontakt med varandra? 
5.4.1 Sker det i fysiska möten eller på annat vis? 
5.4.2 Har det någon betydelse? 
5.5 Kan du berätta ett exempel om hur relationen med en kund kan se ut? 
 
6.0 Tillit (förtroende, lojalitet) 
6.1 Hur skulle du definiera tillit? 
6.2 Tror du att tillit har en stor eller liten betydelse för relationen? 
6.2.1 Har relationen i sin tur stor eller liten påverkan på slutprodukten? 
6.3 Har du förtroende för dina kunder i sin helhet eller för en specifik person? 
6.4 Vet du om kunder till er vanligtvis arbetar utslutande med er eller i kombination med fler 
byråer? 
6.4.1 Om ja, varför? 
6.4.2 Om nej, varför inte? 
6.5 Hur påverkar det förtroendet för kunden om den är lätt eller svår att få tag på? 
 
7.0 Avslutning 
7.1 Avslutningsvis – Vill du tillägga något? 
7.2 Är det okej att vi kontaktar dig om vi har några kompletterande frågor? 
 
Tack så mycket för din tid. Vill du tillägga något är du välkommen att kontakta oss. När 
studien är färdigställd kommer vi givetvis skicka den till er så att ni får läsa. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Intervjuguide – Kund 
 
Vad roligt att du vill vara med i vår studie om hur relationen mellan kommunikationsbyrå 
och kund påverkar slutprodukten. Vi gör den här studien inom Medie- och 
kommunikationsvetenskap på Uppsala universitet som examensarbete. 
 
Inför det här har du som bekant skrivit under ett samtyckesformulär med medgivande för 
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medverkan i studien och där även har läst mer ingående om vad studien syftar till att 
undersöka. 
 
Vi vill poängtera att det är frivilligt att delta och att du får avbryta när du vill. 
 
1.0 Bakgrund 
1.1 Du är [arbetstitel] – kan du berätta vad det är det du arbetar med? 
1.1.1 Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
1.2 Hur länge har du arbetat på [företagsnamn]? 
1.3 Har du haft andra roller inom [företagsnamn]? 
1.3.1 Okej, berätta? 
1.4 Hur länge har du arbetat med kommunikation? 
1.5 Vad gör ni i [företagsnamn] – låt oss höra er hisspitch kort och gott? 
 
2.0 Er kommunikation 
2.1 Hur många är ni som arbetar med kommunikation? 
2.2 Hur mycket av arbetet rörande kommunikation tar ni hjälp med utifrån? 
2.3 Hur länge har [företagsnamn] varit kund hos byrån? 
2.4 Hur delaktig är du i arbetet med byrån?- inledningsfas 
2.5 Hur stor del av dagarna lägger du på de frågor som ni anlitar en byrå för? 
2.6 Är ni flera som arbetar tillsammans med byrån? 
2.6.1 Om ja, vad har den/de personerna för titel hos er? 
2.6.2 Hur fördelar ni arbetet mellan er? 
2.7 Hur länge har du varit delaktigt i arbetet med byrån? 
 
3.0 Relationens spelregler 
3.1 Hur är det att arbeta tillsammans med [kommunikationsbyråns namn]? 
3.2 Har du varit med och inlett ett nytt stort projekt tillsammans med 
[kommunikationsbyråns namn]? 
3.2.1 Om ja, intressant – kan du berätta om hur det gick till? 
3.3 Har ni en mall för uppstart av nytt projekt/något uppstartsmöte? 
3.4 Utgår ni från några inledande regler, sätter ni upp förväntningar på varandra? 
3.4.1 Om ja, skriftliga dokument eller muntligt? 
3.5 Till vilken grad följer ni de sedan? 
3.6 Sker det löpande avrapporteringar? 
3.6.1 Om ja, hur sker dessa? 
 
4.0 Hantering och utveckling av relationen 
4.1 Över hur lång period sträcker sig vanligtvis ett arbete eller ett projekt? 
4.2 Arbetar ni för att utveckla relationen? 
4.2.1 Om ja, hur gör ni för att utveckla relationerna? 
4.3 Vad förväntar ni er av byrån under tiden som ni arbetar med varandra? 
4.4 Har den ena parten mer ansvar för relationen än den andra? 
4.4.1 Om ja, vilken part? 
4.5 Talar ni om förväntningar med varandra? 
4.6 Anser du att förväntningarna är tydliga eller otydliga? 
4.6.1 Kan du berätta varför det är eller inte är viktigt? 
4.7 Tycker du att förväntningarna förändras under den tid ni arbetar tillsammans? 
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4.8 Hur stor eller liten betydelse tror du att förväntningarna har på slutresultatet av ert arbete, 
det som ni har skapat? (tillsammans med [kommunikationsbyråns namn]) 
 
5.0 Ert sociala utbyte (ömsesidighet, delade värden) 
5.1 Tror du att det är viktigt eller oviktigt att känna attraktion till varandra? 
5.2 Hur upplever du engagemanget från respektive part i ert samarbete? 
5.2.1 Vilken betydelse har engagemang på ett projekts resultat? 
5.3 Upplever du att ni och byrån har lika eller olika värdegrund? 
5.3.1 Om lika, vilken betydelse har det? 
5.3.2 Om olika, vilken betydelse har det? 
5.4 Hur ofta har ni i snitt kontakt med varandra? 
5.4.1 Sker det i fysiska möten eller på annat vis? 
5.4.2 Har det någon betydelse? 
5.5 Kan du berätta ett exempel om hur relationen med en byrå kan se ut? 
 
6.0 Tillit (anförtroende, förtroende, lojalitet) 
6.1 Hur skulle du definiera tillit? 
6.2 Tror du att tillit har en stor eller liten betydelse för relationen? 
6.2.1 Har relationen i sin tur stor eller liten påverkan på slutprodukten? 
6.3 Har du förtroende för byrån i helhet eller för en specifik person? 
6.4 Arbetar ni uteslutande med [kommunikationsbyråns namn]? 
6.4.1 Om ja, varför? 
6.4.2 Om nej, varför inte? 
6.5 Upplever du att [kommunikationsbyråns namn] är lätta eller svåra att få tag på? 
6.5.1 Hur påverkar det ert förtroende för dem? 
 
7.0 Avslutning 
7.1 Avslutningsvis – Vill du tillägga något? 
7.2 Är det okej att vi kontaktar dig om vi har några kompletterande frågor? 
 
Tack så mycket för din tid. Vill du tillägga något är du välkommen att kontakta oss. När 
studien är färdigställd kommer vi givetvis skicka den till er så att ni får läsa.  
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Bilaga 4. Uppsatskontrakt 

Vad gäller vem som har skrivit vad och vår avsiktsförklaring med arbetet hänvisar vi till det 

kontrakt vi satte upp under arbetets inledande fas. 

 

Uppsatskontrakt – Grupp 2 
 
Detta uppsatskontrakt (detta ”Avtal”) är träffat 2018-09-24 mellan Edvin Hellsing och 
William Axenborg Wallér. 
 
Inledning och upplägg 
Följande gruppkontrakt har utformats i syfte att behandla mål och arbetssätt för hur vi ska 
arbeta med vår kandidatuppsats. Kontraktet gäller hur vi avser samarbeta samt hur själva 
processen skall bedrivas för att uppnå önskvärt resultat – VG.  
 
Vid utförandet av gruppkontraktet diskuterades även stämningen mellan oss två, det vill säga 
gruppklimatets betydelse. För att finna ett gruppklimat som vi båda stimuleras av talade vi om 
närhet, kommunikation, stabilitet samt hur vi på bästa sätt kan undvika konflikter. 
 
Rutiner 
Eftersom vi båda har vissa aktiviteter vid sidan av studierna har vi redan tidigare påbörjat ett 
veckoschema från och med vecka 37 till vecka 5. För att uppnå effektivitet (som krävs när 
många gruppmedlemmar har aktiviteter utanför studierna) har vi ambitionen att träffas och 
tillsammans arbeta med uppsatsen vardagar mellan kl 8.15-16.00, vid behov har vi redan 
konstaterat att vissa helgdagar kan komma att behövas, framför allt i mellandagarna beroende 
på hur mycket arbete som återstår. Vi kom överens om att de tiderna passar och bäst samt att 
det är då vi är som mest effektiva. 
 
Uppsatsen skrivs i ett delat Google Docs-dokument och det förväntas att vi båda är aktiva i 
dokumentet vad gäller både skrivande samt läsning av text som författats. Vår Google Drive 
är vår gemensamma filyta där vi samlar dokument såsom relevanta artiklar, e-böcker, 
föreläsningsanteckningar och liknande. 
 
Frånvaro 
Frånvaro är givetvis godtagbart vid sjukdom. Vi hörs regelbundet via både sms och samtal 
vilket innebär att eventuell frånvaro inte bör komma som en överraskning. Vad gäller 
frånvaro på grund av jobb kommer det att accepteras, så länge frånvaron meddelas med god 
framförhållning och förs in i det gemensamma schemat. Genom god framförhållning undviker 
vi konflikter som kan uppstå på grund oförutsedda frånvarotider som ej rör sjukdom, vilket vi 
tror kommer gynna stämningen mellan oss och slutresultatet. 
 
Tekniska verktyg 
Teknik kommer vara en förutsättning för att kommunikationen mellan oss skall fungera 
tillfredsställande. Om det inte går att nå en gruppmedlem via telefon eller sms kan mail och 
LinkedIn vara till nytta. Tidsschemat är upprättat i ett excelark i Google Drive som även är 
vår gemensamma filarea, och idéer, kommande, pågående och avslutade uppgifter hanterar vi 
genom projekthanteringsverktyget Trello. 
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Målsättning 
Ambitionen är att vi båda skall känna tillit till den andra i den mån att vi vågar kommunicera 
öppet och ha ett för uppsatsen gynnande studieklimat. 
 
Parterna är skyldiga att verka för det gemensamma Studiearbetet och lojalt främja dess 
intressen. Part får inte vidta rättshandling eller på annat sätt agera på ett sätt som, till nackdel 
för annan Part, kan bereda otillbörlig fördel åt Parten eller Studiearbetet. 
 
Avtalstid och avtalets upphörande 
Detta Avtal gäller från och med denna dag till och med den 25 januari 2019 och förlängs 
därefter inte med en viss tid i taget, såvida det inte skriftligen meddelats och accepterats av 
andra Parten att Avtalet inte skall upphöra att gälla. 
 
Detta Avtal har upprättats i två (2) original som deponerats i vår Google Drive, av vilket 
parterna har erhållit varsin av båda underskriven kopia. 
 

Ort och datum    Ort och datum 
 
___________________    ___________________ 
 
 
Underskrift     Underskrift 
 
___________________    ___________________ 
 
 
Namnförtydligande    Namnförtydligande 
 
___________________    ___________________ 
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Pressrelease 

Så kan kommunikationsbyråers relationer påverka det du köper 
Kommunikation har aldrig varit mer komplicerat än det är i dag. Människan kommunicerar 
mer, med fler, genom kanaler som våra förfäder aldrig kunnat drömma om. I den digitala 
värld som råder 2019 pågår en ständig tävlan om människors uppmärksamhet. Tävlingen 
bygger på vilken betydelse vi har i folks liv, snarare än funktionell nytta. Människor tenderar 
att identifiera sig med företag utifrån vad de kommunicerar, det ställer högre krav på företag 
att inte bara nå ut till sina kunder, utan nå ut på ett sätt som gör att kunden väljer de på andra 
grunder än pris och tillgänglighet. 
 
Företag har inte alltid expertisen för att balansera mellan att nå ut till sin målgrupp och 
samtidigt träffa rätt med sitt budskap. Välkommen till ett solsystem där 
kommunikationsbyråer är de starkast lysande stjärnorna. Företagen som vill fortsätta existera 
behöver antingen bemästra kommunikationsbyråernas kunskap internt, eller utveckla en 
relation med en byrå. För att byrån skall kunna hjälpa kunden nå sina mål behöver de lära 
känna kunden och dennes verksamhet, vilket inte låter sig göras över en natt. Det krävs ett 
långvarigt samarbete där båda parters önskemål möts. Om så görs kan de tillsammans uppnå 
önskvärt resultat med slutprodukten 
 
Kommunikationsforskarna Hellsing och Axenborg Wallérs studie visar att ju längre 
samarbetet mellan byrå–kund löper, desto högre sannolikhet att samarbetet utfaller väl, och 
skapar förutsättningar för att uppnå önskvärd slutprodukt – kommunikation som resulterar i 
att människor vill identifiera sig med kunden. Uppstartsfasen visade sig vara en avgörande del 
i möjliggörandet för ett gott samarbete och en långvarig relation. Vidare visade det sig att 
relationen bör vara jämlik och präglas av tillit, engagemang och tvåvägskommunikation. De 
funna resultaten kan hjälpa både kommunikationsbyråer och kunder att uppnå det bästa i sina 
samarbeten. 
 
Studien utfördes under hösten 2018 vid Uppsala universitet. Intervjuer utfördes med sex 
medarbetare på en kommunikationsbyrå och tre kunder till byrå för att kunna gå på djupet och 
ta reda på vad som anses centralt i relationen, och hur den påverkar slutprodukten. 
 
Edvin Hellsing och William Axenborg Wallér 
 
Relationen kommunikationsbyrå–kund: En kvalitativ studie om vad kommunikationsbyråer 
och deras kunder upplever centralt i relationen samt hur relationen påverkar slutprodukten. 
Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet 
 
press@kommunikation.com 
070-123 45 67 


