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Sammandrag 
I denna kandidatuppsats, skriven vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala 

universitet, studeras relationer inom reklambranschen. Syftet med studien är att undersöka 

hur reklambyråns storlek påverkar dess möjligheter till långvariga kundrelationer. Studien är 

utformad som en fallstudie där två reklambyråer av olika storlek undersöks utifrån sina 

kundrelationer. Studien är av kvalitativ karaktär där intervjuer har gjorts med representanter 

från byråerna samt med representanter från deras kunder. Den insamlade informationen har, 

tillsammans med en teoretisk referensram innehållandes ett livscykelperspektiv och teori 

kring energibevarande, analyserats utifrån en, för studien, anpassad analysmodell. Studien 

kommer fram till att det är möjligt att betrakta kundrelationer inom reklambranschen utifrån 

ett livscykelperspektiv samt att ju större reklambyrå, desto lättare är det att arbeta med 

långsiktiga kundrelationer. Studien har även visat att en reklambyrås storlek påverkar byråns 

förmåga att snabbt föra relationen till livscykelns mognadsfas och bevara den där. 

Nyckelord: Kundrelation, reklambyrå, reklambranschen, livscykel, storlekens betydelse, tillit 
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1. Inledning 

I november 2015 publicerades en artikel av mediatidningen Resumé där det konstaterades att 

Sveriges största reklambyrå, Forsman & Bodenfors, bryter ett 16-årigt samarbete med 

telekomföretaget Tele2. Att avsluta samarbetet var på initiativ av reklambyrån och beslutet 

sägs vara taget av välmening gentemot kunden på grund av att byrån inte längre kunde 

prestera i utvecklingen av reklamkoncepten. Ett så pass långt samarbete är sällsynt i en 

bransch som i viss mån bygger på ständig förnyelse. Forsman & Bodenfors vd Erik 

Sollenberg kommenterar beslutet: 

– Det är inte underligt att man skiljs åt som byrå och uppdragsgivare. Det gör man 

hela tiden. Det underliga är att man lyckats hålla ihop i 16 år (Resumé, 2015).  

Tele2 investerade under 2014 omkring 388 miljoner kronor i marknadsföring och var därmed 

Sveriges tolfte största annonsör (TNS-Sifo). Att en leverantör, i detta fall en reklambyrå, 

väljer bort en stor kund bör rimligtvis ha inverkan på dess kassaflöde varför det bör finnas en 

bakomliggande anledning till att beslutet togs.  

I ett B2B-sammanhang är utvecklingen av långsiktiga och unika relationer mellan leverantör 

och kund något som bidrar till uppbyggnad av en lojal kundbas. Denna lojala kundbas kan i 

sin tur resultera i höga nivåer av lönsamhet för leverantören. Kunden i ett B2B-sammanhang 

spenderar mycket pengar vid köp av produkter och tjänster, och upprätthållanden av lojala 

kundkontakter blir viktiga eftersom de kan erbjuda högre lönsamhet för leverantören. Vikten 

av att attrahera och behålla kunder ligger i den generella vetskapen att lönsamhet följer av 

kundlojalitet (Rauyruen & Miller, 2007). För att erhålla kundlojalitet krävs en tillit mellan 

inblandade parter, något som byggs upp över tid och ses som en central del i långsiktiga 

kundrelationer (Dwyer et al.,1987; Morgan & Hunt, 1994).  

1.1. Problemformulering 

Vikten av tillförlitliga relationer kan skilja sig åt mellan olika branscher beroende på vad det 

är för produkt eller tjänst som levereras samt vilken nytta som förväntas. Vid exempelvis 
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produktion utgår leverantören ofta från kravspecifikationer som sätts upp av kunden vilket 

föder en viss typ av relation. Industriföretag med stora resurser har lättare att uppfylla dessa 

krav än företag med små resurser. Företagets storlek och resurser borde spela roll i alla typer 

av B2B-relationer.  

I reklambranschen sker konstanta förändringar, inte minst i relationer mellan kund och byrå. 

En relation kan se ut på olika sätt beroende på både kundens och byråns storlek samt på hur 

mycket kommunikation samarbetet ska producera. Ett väl genomfört uppdrag kan bidra med 

nya koncept och idéer som ger uppdragsgivaren önskad exponering samt en starkare kundbas. 

Relationen och resultatet av samarbetet bör påverkas av byråns storlek och de resurser som 

den förfogar över. 

En karaktäristisk egenskap för reklambranschen är en konstant strävan efter nya idéer. Denna 

strävan kan tänkas påverka kunder att byta reklambyrå efter en avslutad kampanj. Detta 

ställer höga krav på byråerna, vars förmåga att kunna anpassa sig efter föränderliga kunder 

ständigt prövas. Att arbeta med att starta nya relationer kan kräva mer resurser än vad arbetet 

resulterar i, varför de rimligtvis vill arbeta för att bygga upp hållbara relationer. Möjligheten 

att göra detta kan påverkas av reklambyråns storlek och resurser. Storleken kan även påverka 

vilka kunder ett företag har, hur företaget arbetar med dem och vilka resurser företaget har för 

att bevara relationer.  

1.2.  Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka och kartlägga hur reklambyråer arbetar med 

kundrelationer och hur dessa relationer påverkas av byråns storlek och resurser. Oberoende 

av om och hur storleken påverkar byråns relationer, är syftet även att undersöka varför 

storleken påverkar relationerna. Detta syfte ämnas uppfyllas genom att besvara följande 

forskningsfråga: 

“Hur, och i så fall varför, spelar en reklambyrås storlek roll gällande möjligheten att 

bibehålla kundrelationer?” 
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2. Teori 

I följande teorigenomgång kommer ett antal olika teorier presenteras. Framförallt presenteras 

en livscykelmodell med dess fyra faser; initiering, uppväxt, mognad och avveckling. Denna 

livscykel appliceras i studien på företagsrelationer. Dessutom presenteras teori angående 

energibevarande som något som sker mellan en relation och en annan. Begreppet tillit 

introduceras och definieras och genomsyrar livscykeln på olika sätt. Även begreppet relation 

används genomgående och kan definieras på olika sätt, men i denna studie kommer relationer 

mellan byrå och kund definieras som en strikt transaktionell relation (Anderson & Narus, 

1991, s. 96). Anderson & Narus (1991) definierar denna typ av relation som en relation där 

kunden och leverantören tillsammans fokuserar på utbytet av produkter för 

konkurrenskraftiga priser. 

2.2. Livscykelmodell 

Van De Ven och Poole (1995) presenterar att utveckling av olika processer inom företag kan 

ta formen av en livscykel med faserna initiering, uppväxt, mognad och avveckling, vilket kan 

appliceras på relationer mellan företag. Med teorin angående livscykeln menar författarna att 

förändring är oundviklig och att formen för livscykeln hålls intakt samt att tiden för en cykel 

varierar (Van De Ven & Poole, 1995).  

!  

Figur 1: Livscykelmodell (Van De Ven & Garud, 1995) 

Van De Ven och Garud (1995) illustrerar livscykelmodellen men beskriver inte 

karaktäristiska drag för cykelns faser, istället ges en bild av en oundviklig utveckling av 
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organisationer. Andra forskare har dock givit förklaringar till de mekanismer som kan driva 

ett företags utveckling i förhållande till dess kunder. Studien kommer att applicera dessa 

teorier på Van De Ven och Garuds (1991) grundläggande modell.   

2.2.1. Initieringsfasen 

Inom initieringsfasen i livscykeln presenterar Fill och McKee (2011) olika händelser. De 

beskriver att parterna söker efter ett möjligt samarbete och identifierar därefter varandra 

varpå de börjar söka efter information. Detta bidrar till att de börjat lära känna varandra för 

att skapa tillit innan något formellt avtal går igenom. Längden av dessa stadier beror dels på 

betydelsen och komplexiteten av produkten som samarbetet gäller, och dels på 

introduktionens karaktär. Fill och McKee (2011) beskriver även att initieringsfasen kan kortas 

ned om parterna blir introducerade genom en väletablerad och förtroendeingivande tredje 

part. Dowell et al. (2014) beskriver att tillit baserat på rationella resonemang är viktigt vid 

initiering av nya relationer i ett B2B-sammanhang. Vidare presenterar Dowell et al. (2014) att 

även tillit baserat på känslan för företaget har en större påverkan på relationen i tidiga skeden, 

än senare i relationen. 

2.2.2. Uppväxtfasen 

Gummesson (2008) förklarar att en relation kräver ett fungerande samarbete mellan 

inblandade parter vilket utvecklas till ett beroende mellan dem. Beroendet växer under tiden 

en relation pågår men beror även på hur viktiga parterna är för varandra i förhållande till 

andra potentiella aktörer som parterna även har relationer till. För att relationerna ska fungera 

krävs också att de står på en stabil grund av ömsesidig tillit (Gummesson, 2008). Dwyer et al. 

(1987) samt Morgan och Hunt (1994) beskriver att tillit är en kritisk faktor som har en central 

roll vid uppbyggandet och underhåll av relationer, företag emellan. Det kan innebära en stor 

risk och osäkerhet i att inleda en relation eftersom parterna förväntas investera kapital och tid 

i samarbetet. För att relationen ska kunna leva vidare krävs det att denna känsla av risk och 

osäkerhet istället omvandlas till en ömsesidig tillit (Dwyer et al., 1987; Morgan & Hunt, 

1994). 
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Lewicki et al. (1998) definierar tillit som en säker, positiv förväntning gällande någon annans 

uppförande. Saunders et al. (2004) identifierar två relevanta aspekter inom begreppet tillit; 

kompetens och förutsägbarhet. Med kompetens menar Saunders et al. (2004) att tillit bygger 

på förtroende för den andra partens expertis inom ett specifikt område. Förutsägbarhet för 

vad den andra parten kommer att göra, utan att ha ett kontrakt som explicit säger det, 

beskriver den senare aspekten. Tillit blir med andra ord ett sätt att undvika överflödiga 

kontrakt och formaliteter (Saunders et al., 2004), och handlar i denna fas om tillit till både 

individer och företag (Dowell et al., 2014). 

Obadia (2010) understryker att finansiella prestationer är målet med ett samarbete mellan 

företag där tillit kan vara nödvändigt, dock inte fundamentalt för att uppnå önskat resultat vid 

långa relationer. Jiang et al. (2011) beskriver att relationer mellan företag kan existera trots 

låg eller total brist på tillit. Förtroende på organisatorisk nivå har en mer central roll vid B2B-

relationer enligt Jiang et al. (2011). Vidare presenterar Rauyruen och Miller (2007) att tillit 

till individer inom ett företag inte påverkar den andra parten till ett fortsatt samarbete. 

2.2.3. Mognadsfasen 

Mognadsfasen består så länge parterna når sina gemensamma mål samt respektive parters 

individuella mål. Fill och McKee (2011) skriver att om ett starkt förtroende har byggts upp 

inom relationen tillåts experimentering och utveckling av produkten. Samtidigt utvärderar 

parterna värdet av relationen och ställer den mot andra potentiella samarbeten (Fill & McKee, 

2011). 

Tillit är en av nyckelfaktorerna som bidrar till ett hållbart samarbete (Gil-Saura et al., 2009; 

Crosby et al., 1990). Gil-Saura et al. (2009) beskriver att det inom många branscher är 

lönsamt att hålla relativt få långvariga relationer till kunder och istället desto fler korta 

kontakter med kund som snarare handlar om enskilda transaktioner. Eftersom långvariga 

relationer behöver resurskrävande underhåll bör de inte tillämpas i alla sammanhang (Gil-

Saura et al., 2009).  
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Inom mognadsfasen identifieras tillit baserad på tidigare erfarenheter som mer betydelsefull 

än ett personligt omtycke mellan individer (Dowell et al., 2014). Erfarenhet baseras på 

ärlighet och kompetens, vilka är två egenskaper företag bör arbeta aktivt med för att bygga 

upp tillit i mognadsfasen. Dowell et al. (2014) beskriver att genom att fullfölja löften byggs 

ärlighet upp inom relationen och försäkran om kompetens baseras på tidigare visad expertis 

och prestation.  

2.2.4. Avvecklingsfasen 

Håkansson och Snehota (1995) identifierar tre situationer som beskriver avslut av samarbeten 

mellan företag. Den första situationen är när en av parterna väljer att avsluta samarbetet utan 

att den andra vill det. Den andra situationen är när båda parter vill avsluta relationen men 

gemensamma investeringar eller aktuella kontrakt omöjliggör ett avslutat samarbete. Den 

tredje identifierade situationen innebär att båda parterna vill samarbeta men externa faktorer 

gör detta omöjligt, vilket innebär potentiella förluster (Håkansson & Snehota, 1995).  

Fill och McKee (2001) tar upp negativa aspekter med långa relationer och vilka uppoffringar 

det innebär att ingå i en sådan relation. Förlorad kontroll är en aspekt där en relation 

inskränker på den egna friheten vilket kan leda till friktion om parterna strävar mot olika mål. 

En annan är osäkerhet; en relation har alltid en tidsaspekt och i en dynamisk miljö kan ett 

företags bild av sig själv och sina parter förändras. Det krävs även en stor mängd arbete för 

att bygga och upprätthålla en relation, bland annat genom resurser och tid som investeras för 

att bygga upp en förståelse, samt för att kunna kompromissa och uppfylla sin partners krav. 

Varje misslyckad ansträngning är påfrestande för den fortsatta relationen. Exklusivitet är en 

fjärde aspekt; varje inlett partnerskap innebär en bortprioritering av andra alternativ. 

Misslyckade samarbeten är med andra ord en förlorad potentiell vinst för båda parter. En sista 

aspekt som tas upp är problemet med informella kontakter som en nära relation kan innebära. 

När en relation växer sig stark kan oplanerade förfrågningar och nya krav ställas på båda 

parter vilket kan medföra resurskrävande arbete (Håkansson & Snehota, 1995). 

Tähtinen och Vaaland (2005) diskuterar fem faktorer som påverkar valet att upprätthålla en 

relation eller inte. Eftersom relationer är resurskrävande måste dessa faktorer analyseras för 
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att utreda om relationen är värdeskapande för företaget. De faktorer som bör analyseras är 

enligt författarna följande: förlorade investeringar i relationen, avslutningskostnader, möjliga 

sanktioner för framtida affärer, begränsningar inom nätverket och potentiella initialkostnader 

för nya relationer. De menar att alla dessa faktorer bör analyseras innan ett beslut fattas om 

avslutat samarbete och att de ökar medvetandet om de konsekvenserna vid avslut. 

Fortsättningsvis anser författarna att modellen också kan användas för motsatsen genom att 

öka medvetande om andra alternativa samarbeten (Tähtinen & Vaaland, 2005). Holmlund och 

Hobbs (2009) identifierar även låg lönsamhet som en anledning till att företag väljer att 

avsluta en relation till en kund. Ett avslut av en relation kan ske hastigt till följd av ett 

allvarligt problem eller att kundparten väljer att minska sitt beroende av säljparten och starta 

samarbete med annan, konkurrerande organisation (Fill & McKee, 2011). 

Holmlund och Hobbs (2009) beskriver att avslutande av relationer inte alltid innebär något 

negativt för de involverade parterna. Vidare menar de att om en relation avslutas på bra 

termer kan det ge positiva resultat på både kort och lång sikt. Därför ser Holmlund och Hobbs 

(2009) anledning för företag att hantera dessa avslut likvärdigt med hur de hanterar initiering 

och underhållande av relationer. Low (1996) förklarar att en långsiktig relation är komplex 

och behöver inte automatiskt vara något eftersträvansvärt. De kortsiktiga relationerna passar 

bäst inom marknader med många aktörer där marknaden beter sig på ett förväntat sätt där nya 

relationer startas och avslutas relativt lätt (Low, 1996). Genom att identifiera och hantera 

relationer som bör avslutas kan företagen öka sina vinster och stärka sina affärer (Holmlund 

& Hobbs, 2009). Alajoutsiärvi et al. (2000) har även noterat dessa fördelar som signifikanta 

och påpekar därför att företag bör jobba målinriktat med bra avslut.  

2.3 Energibevarande i relationer 

En teori som styrker livscykelmodellen är att relationsenergi kan överföras från gamla 

relationer till nya relationer. Havila och Wilkinson (2002) argumenterar för att den energi 

som skapas i en relation inte förstörs när en relation upphör utan kommer istället att 

uppenbara sig i nya relationer och kontexter. Denna energi som skapas kan se olika ut och ta 

olika former. Exempelvis personliga kontakter, gemensamma erfarenheter och goodwill kan 

komma in i en relation för att sedan föras vidare till en annan relation. Det kan också gälla 
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uppbyggd kunskap, lojalitet och andra värden som tillsammans skapar energi. Energin kan 

uppenbara sig vid överföring av kunskap från en avslutad relation in i en annan, samt vid 

reaktivering av en relation med en tidigare kund (Havila & Wilkinson, 2002). 

Ofta har många individer varit involverade i en viss affärsmässig relation vilket betyder att 

energin från denna specifika relation även kan uppträda i många nya kontexter eftersom de 

sociala band som byggts upp kan komma att spela nya roller. Att en relation tar slut betyder 

alltså inte att denna inte kan tas upp eller omformuleras i ett senare skede antingen mellan 

samma parter eller mellan en part och en annan (Havila & Wilkinson, 2002). 

Sammanfattningsvis finns det mycket att ta hänsyn till när det gäller relationer och besluten 

som gäller dessa relationer. En långsiktig relation är komplex och behöver inte automatiskt 

vara något eftersträvansvärt (Low, 1996). De kortsiktiga relationerna passar bäst inom 

marknader med många aktörer där marknaden beter sig på ett förväntat sätt då nya relationer 

startas och avslutas relativt lätt (Low, 1996). Teoriavsnittet visar att det finns för- och 

nackdelar med att ingå i en relation, stanna kvar i en relation och avsluta en relation. Oavsett 

om en relation avslutas på goda villkor eller inte, tar alla parter med sig bland annat 

erfarenheter, lärdomar och nya kontakter in i nya samarbeten, antingen med nya parter eller 

med tidigare samarbetsparters.  

2.4. Analysmodell 

För att sammanfatta och koppla ihop teoriavsnitten har en analysmodell utformats. Enligt 

livscykelmodellen genomgår en relation fyra olika faser i en förutbestämd ordning, vilket 

illustreras i Figur 2 nedan. Teorin om energibevarande hanterar lärdomar och erfarenheter 

från en relation till en annan samt vid reaktivering av en relation, vilket illustreras genom det 

streckade molnet omkring avvecklingsfasen och initieringsfasen.  
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Figur 2: Analysmodell 

Att formulera en analysmodell och strukturera relationer utifrån separata faser gör 

jämförelser mellan olika reklambyråers relationer tydligare. Genom att i olika beståndsdelar 

analysera relationer i reklambranschen kan storleksskillnaden mellan byråerna jämföras och 

övervägas. Med denna analysmodell ämnas studiens syfte och frågeställning lättare kunna 

besvaras samt bidra till en givande analys och slutsats. 
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3. Metod 

3.1. Förklaringsmodell 

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) skiljs förklaringsmodeller åt mellan induktiva och 

deduktiva studier. Det finns även en blandning av dessa två som kallas abduktion, vilket är 

den metod som denna studie kommer att använda sig av. I en abduktiv studie utgår ansatsen 

från empiriska fakta, men tar även hänsyn till teoretiska resultat (Alvesson & Sköldberg, 

1994).  

Genom att använda sig av en abduktiv metod är det möjligt att justera eller använda nya 

teorier och utveckla empirins innehåll under studiens gång. Studiens teori lämpar sig för att 

användas som inspirationskälla och inbringa kunskap om mönster vilket kan användas i en 

jämförelse med studiens empiri och analys (Alvesson & Sköldberg 1994). 

 

Författarna avser använda sig av en abduktiv metod, då analysen förväntas ta ansats i både 

teori och empiri. Teoriavsnittet, som presenterar en sammanställning av olika teorier, kommer 

att användas vid analys men författarna har inte avsikt att fastslå eller falsifiera dessa i 

frågeställningen. Istället används teorin för att kunna se samband med empirin och 

tillsammans bidra till analys och slutsats vilket talar för den abduktiva metoden. Författarna 

väljer även metoden för att undvika de risker som följer när endast en av 

förklaringsmodellerna används. Alvesson och Sköldberg (1994) anser dock att det finns 

risker även med en abduktiv ansats. Eftersom det är en kombination av induktiv och deduktiv 

metod kan det uppstå svårigheter i att balansera tillvägagångssätten. Frånvaro av en tydlig 

utgångspunkt för studien gör den abduktiva metoden riskfylld. Trots denna risk utfördes en 

abduktiv studie då riskerna anses vara små i förhållande till de fördelar som metoden bidrar 

med i fallstudien. 

3.2. Fallstudie 

I studien har en förklarande flerfallstudie använts då den ämnar förklara två reklambyråers 

inställningar till sina respektive relationer. Flerfallsstudier och enfallsstudier skiljs åt (Yin 
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2007). Två reklambyråer har bidragit med erfarenheter och kunskap inom området som ett 

led i författarnas väg att uppnå syfte och svar på frågeställningen. Det lämpar sig därför att 

utföra en flerfallsstudie. Studien behandlar många “hur”- och “varför”-frågor i situationer där 

författarna har begränsad kontroll över utkomsten samt handlar om aktuella företeelser. I 

sådana fall beskriver Yin (2007) att en förklarande fallstudie är en passande metod. En 

fallstudie är också användbar i hjälpen att förstå komplicerade sociala företeelser. Fallstudier 

gör det möjligt för forskare att behålla helhet, relevans och meningsfullhet när verkliga, 

komplexa fall studeras (Yin, 2007).  

3.3. Kvalitativ forskning 

Till denna studie har ett kvalitativt tillvägagångssätt tillämpats eftersom det anses passa bra i 

denna form av fallstudie. Kvalitativa intervjuer med väl utvalda respondenter har utförts för 

att ge en nyanserad bild av relationer inom reklambranschen. Samtliga respondenter arbetar 

med eller inom reklambranschen vilket anses vara nödvändigt för att kunna besvara de frågor 

som ställts. Samtliga respondenter har gett utförliga svar med förklarande karaktär för att 

kunna skapa förståelse och insikt. Det djup som efterfrågas för att kunna besvara 

frågeställningen anses inte kunna erhållas genom en kvantitativ metod.  

Bryman och Bell (2013) beskriver att kvalitativ forskning lägger stor vikt vid ord och 

tolkning, där kvantitativ forskning istället lägger stor vikt vid kvantitet och kvantifiering av 

insamling, och analys av data. För en kvalitativ studie angrips forskningen på ett tolkande sätt 

och tar hänsyn till individers tolkning av sin sociala verklighet (Bryman & Bell, 2013). Detta 

ger ännu ett stöd för valet av kvalitativ metod eftersom respondenters åsikter och erfarenheter 

är viktiga för denna typ av fallstudie. Det är relativt få potentiella respondenter som har 

kännedom om ämnet studien tar upp, varför det inte är lämpligt att utföra kvantitativ 

forskning med exempelvis enkäter. 

3.4. Val av respondenter 

I denna studie har sex respondenter med olika roller vid hantering av relationer intervjuats 

från två reklambyråer av olika storlek. Den stora byrån är Forsman & Bodenfors (F&B) som 
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är belägen i Stockholm och den lilla byrån är Zellout som är belägen i Uppsala. Byråerna har 

även valts ut efter organisationens utformande; de är båda fristående från större nätverk och 

kan därför ta beslut oberoende av andra. Även en kund till vardera byrå har intervjuats för 

studien. I urvalet av respondenter har författarna valt att ta kontakt med 

företagsrepresentanter via på förhand etablerade kontakter. I första hand har intervjuer 

genomförts vid möten med respondenterna men har också kompletterats med hjälp av e-post. 

Information angående intervjuerna har skickats till respondenterna i förväg för att förbereda 

dem på innehållet och ge dem tid för eventuell förberedelse.  

Tabell 1: Sammanställning av respondenter 

Valet av respondenter har gjorts för att belysa olika roller som påverkas av en relation. 

Intervjuer med personer i strategiska roller ger en bild av hur en byrå förhåller sig till sina 

kunder. Kreatörer har intervjuats för att undersöka hur relationer påverkar det faktiska arbetet 

som utförs. Kunder har intervjuats för att ge ett bredare perspektiv på relationerna. 

Lina Engler arbetar som Account Director på F&B sedan fem år tillbaka. Engler beskriver 

hennes titel som projektledare där hon är ansvarig för kundrelationer. Inom detta har Engler 

ett formellt strategiskt ansvar gentemot kunderna. Genom kontakt med Engler har författarna 

Namn Företag Position Datum

Lina Engler Forsman & Bodenfors Account Director 2015-12-03

Jacob Nelson Forsman & Bodenfors Partner, styrelseledamot, 
copywriter

2016-01-07

Axel Söderlund Forsman & Bodenfors Grafisk formgivare 2015-12-13

Joakim Leo Zellout Copywriter och partner 2015-12-18

Anna Jansson Zellout Copywriter 2015-12-08

Erik Hellquist Zellout Grafisk designer 2015-12-08

Åsa Ambuhm AMF Chef för 
marknadskommunikation

2015-12-22

Malena Sténson Uppsala Lokaltrafik (UL) Kommunikatör 2016-01-05
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tagit del av information angående strategiska beslut samt hur F&B arbetar med 

kundrelationer.  

Jacob Nelson är partner, styrelseledamot och copywriter på F&B sedan flera år tillbaka. Hans 

ansvarsområden varierar därför från kreativa till strategiska roller. Nelson har bidragit med 

insikt i hur byrån hanterar långa relationer och faktorer som påverkar samarbetens framgång. 

För att erhålla en mångsidig bild av F&Bs arbete med kundrelationer har även Axel 

Söderlund intervjuats. Söderlund arbetar som grafisk formgivare och har kundkontakt men 

jobbar främst med att utforma reklam. Genom att intervjua Söderlund har information 

sammanställts om hur kundrelationer påverkar det kreativa arbetet på F&B.  

Joakim Leo jobbar som copywriter på Zellout sedan år 2004 och är partner sedan ett antal år 

tillbaka. Leo förklarar att partnerskapet inte har någon inverkan på hans dagliga arbete på 

Zellout, men att det bidrar till mer insyn i verksamheten. Som copywriter arbetar han som 

kreatör och är en av de personer som utför arbete efter specifikationer från projektledare. Leo 

beskriver själv att han inte har någon formell kundkontakt men att han, tillsammans med Art 

Directorn, är kreativt drivande i projekt och som i slutändan ser till att idéer får liv och blir en 

produkt. Leos erfarenhet av reklambranschen och Zellout ger tyngd till studien och bidrar 

med insikter kring Zellouts kundrelationer och kreativa arbete. 

Anna Jansson och Erik Hellquist arbetar båda på Zellout som copywriter respektive grafisk 

designer. Likt Joakim Leo, arbetar de som kreatörer och utför arbete utefter projektledarens 

direktiv. Utifrån Janssons och Hellquists perspektiv är det möjligt att se hur strategiska beslut 

återspeglas i organisationen och under den kreativa processen. De har inget formellt ansvar 

över kundrelationer men påverkas direkt av beslut inom dem, vilket tillsammans med Joakim 

Leos perspektiv ger en helhetsbild av Zellouts arbete med, och tankar kring, kundrelationer. 

För att även inkludera kundperspektiv har kontakt tagits med AMF som är en långvarig kund 

till F&B. Åsa Ambuhn jobbar som chef för marknadskommunikation på AMF sedan ett antal 

år tillbaka och har haft kontakt med F&B sedan hon började på AMF som projektledare år 

!16



2004. Ambuhns befattning innebär slutgiltigt ansvar för all kommunikation från AMF till 

befintliga och möjliga kunder. AMF är ett av Sveriges största pensionsbolag och förvaltar 

dessutom cirka 518 miljarder kronor i fastigheter, aktier och räntebärande papper åt cirka 4 

miljoner kunder (AMF). Detta gör AMF till en av de största ägarna på Stockholmsbörsen 

(AMF).  

Malena Sténson, kommunikatör, på Uppsala Lokaltrafik (UL) som är en långvarig kund till 

Zellout, har kontaktats för att bidra med kundperspektiv utifrån arbete med en liten byrå. UL 

har samarbetat med Zellout sedan 2011 och Malena har ett nära samarbete med 

projektledarna på Zellout. Sedan 2012 tillhör UL Landstinget i Uppsala Län, där deras 

samarbete med Zellout utvecklades. Genom att inkludera kundperspektiv kan det insamlade 

materialet från byråerna stärkas ytterligare och även ge en mer komplex bild av relationer och 

reklambranschen. 

3.5. Insamling av data 

Studiens material har samlats in genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med 

reklambyråers representanter samt med kundrepresentanter. Under intervjuerna spelades 

respondenternas svar in samtidigt som en av intervjuarna antecknade samtalet. 

3.5.1. Utforming av intervjuer 

Inför intervjuerna lades stor vikt vid förarbete där väl sammansatta och öppna intervjufrågor 

utformades. Även här är det viktigt att vara kritisk till den inhämtade informationen även om 

den kommer från väl insatta personer i branschen. Svaren har utvärderats och sammanställts 

efter bästa förmåga där det har varit viktigt att ha i åtanke att svaren till viss del speglat 

respondentens personliga åsikt. Dessa svar är mycket viktiga men måste behandlas på ett 

medvetet sätt, som all inhämtad information måste behandlas.  

3.5.2. Bearbetning av insamlat material 

Efter varje genomförd intervju sammanställdes och sorterades det insamlade materialet under 

relevanta ämnesrubriker. På detta sätt erhölls en överblick av materialet för att säkerställa att 

relevant information fångades upp och genomarbetades. När alla intervjuer var genomförda 
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kategoriserades materialet inom de olika livscykelfaserna, som senare sammanfattades och 

återgavs som relevanta textavsnitt i uppsatsen. 

3.6. Operationalisering 

Denna studies teoretiska ramverk innehåller främst områdena relationer inom tjänsteföretag, 

livscykelteori samt energibevarande i relationer. Dessa har utformat den analysmodell som 

studien använder sig av (se Figur 2). Inom de faser som presenterats i livscykeln har nya 

viktiga aspekter belysts. Exempelvis har tillit identifierats under uppväxtfasen, vilket har 

bidragit till frågor kring ämnet. Dessa aspekter har legat till grund för följande underfrågor:  

● Hur arbetar reklambyråer för att bevara kundrelationer? 

● Vad har tillit för inverkan på ett fungerande samarbete? 

● Varför väljer en reklambyrå att avsluta ett samarbete? 

Under intervjuer med personer i operativa roller har frågor ställts gällande hur deras byrå 

arbetar för att bevara ett fungerande samarbete. Storleken har antagits varit avgörande om 

respondentens svar gått att knyta till resursutnyttjande i form av personalstyrka eller andra 

medel som är i relation till byråns storlek.  

Tilliten i en relation uppstår enligt teorin under initieringen och byggs på fram till 

mognadsfasen. Även om tillit kan behandlas under intervjuer med samtliga respondenter, har 

det störst effekt på de personer som arbetar direkt mot kund. Tillit mellan kund och byrå har 

därför fångats genom att fråga om vilka faktorer som påverkar det dagliga samarbetet. Tillit 

har antagits vara av vikt om svaret gått att knyta till informationsöverföring, samarbetsvilja 

eller andra faktorer som rör relationen mellan kund och leverantör.  

Gällande avslut av samarbeten finns enligt teoriavsnittet tydliga faktorer som ligger bakom 

att relationer mellan företag avslutas, presenterade av Fill och McKee (2011) samt Tähtinen 

och Vaaland (2005). Tack vare deras tydliga struktur är dessa faktorer lätta att fånga under en 

intervju. Det teoretiska ramverket kommer dock även att användas för att identifiera fall där 

negativa aspekter av ett samarbete framträder utan att relationen träder in i en avvecklingsfas.  
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Energibevarande inom relationer fångas upp genom att fråga respondenter från reklambyråer 

hur de arbetar under ett samarbetes gång för att kunna fortsätta leverera till sin kund. 

Dessutom ställs frågor kring utvärdering och kunskapsöverföring inom byrån, för att se hur 

väl energin bevaras och tar nya former, enligt teori av Havila och Wilkinson (2002). 

3.7. Validitet och reliabilitet 

Saunders et al. (2012) påpekar att validitet och reliabilitet är två komponenter som krävs för 

att en studie ska hålla god kvalitet. Validitet berör till vilken grad studien undersöker det som 

ämnas och därmed är relevant för syftet. Reliabilitet beskriver huruvida en studies metoder 

för datainsamling och analytiska tillvägagångssätt skulle kunna reproducera likvärdiga 

resultat om de var upprepade vid en annan tidpunkt eller av en annan forskare (Saunders et 

al., 2012).  

I studien har intervjufrågor utvecklats genom att ta hänsyn till syftet, vilket resulterar i en hög 

validitet. Genom att vara varsam med vilka frågor som ställs i intervjuer är det möjligt att 

diskutera relevanta aspekter och därmed använda materialet för att besvara frågeställningen. 

Studiens reliabilitet har säkrats genom att intervjufrågorna transkriberats och dokumenterats 

för att ge studien transparens. Vid kvalitativa studier finns dock faktorer som kan påverka 

reliabiliteten eftersom subjektiva svar kan färga studien. Detta har motverkats genom 

välmotiverade frågor och analys kring kontexten av intervjumaterialet snarare än att 

bokstavligen tolka respondenters svar. I och med att studien är en fallstudie kan reliabiliteten 

öka ytterligare om de slutsatser som dras inte generaliseras utanför studiens ramar, utan 

istället handlar om detta fall.  

I studien har en kund till vardera byrå intervjuats där kontaktuppgifter har förmedlats genom 

reklambyråerna. Till studien efterfrågades en kund som byrån har haft ett långt och nära 

samarbete med och genom hjälp från byråerna initierades denna kontakt. Kundernas bild av 

respektive byrå och relation är individuell och informationen behandlas därefter för att 

säkerställa hög reliabilitet. För att förbättra validiteten och reliabiliteten i denna studie skulle 

en större fallstudie kunnat genomföras som kan bidra till en mer generell bild av relationer 
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inom reklambranschen. I detta fall skulle fler respondenter bidra med sina perspektiv på 

branschen.  

Denna studie är geografiskt avgränsad till att handla om relationer mellan kund och byrå i 

den svenska reklambranschen. Denna avgränsning kan ses som en begränsning eftersom det 

större perspektivet valts bort och ingen jämförelse har gjorts mellan branscher i olika länder. 

Däremot är det ett motiverat och medvetet val eftersom branschen är såpass internationell och 

sammankopplad att det till viss del går att generalisera studiens resultat även utanför Sveriges 

gränser. 
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4. Reklambranschen och kundrelationer 

Enligt Hermelin (2009) är reklamsektorn i Sverige i hög grad koncentrerad kring 

Stockholmsområdet, vilket även Leo (Intervju) från Zellout bekräftar. Stockholm erbjuder en 

stor arbetsmarknad vilket är viktigt för högutbildad arbetskraft och expertkunskap. 

Högutbildade personer vill i större utsträckning ha möjlighet att välja mellan många 

alternativa arbetsgivare och spännande företag. Det är också viktigt för arbetsgivare att kunna 

anställa skicklig och erfaren personal vilket möjliggör för reklamföretag att söka sig till 

Stockholm. Vidare kan stora städer erbjuda en stor marknad innehållandes ett stort antal 

kunder och organisationer (Hermelin, 2009). 

Hermelin (2009) beskriver vidare att för reklambyråer i Sverige och Stockholm är 

utvecklingen tydlig mot stora internationella grupper och samarbeten. Mer än hälften av de 

större byråerna i Stockholm tillhör internationella grupper. Små och nya, självständiga byråer 

konkurrerar med dessa transnationella grupper. I samarbetena sker en uppdelning av 

arbetskraft vilket ofta lämnar ansvaret kring kreativiteten till särskilda kontor eller mindre 

projektgrupper. Dessa mindre uppdrag eller kampanjer liknar arbetet som görs av de mindre 

byråerna i stor utsträckning. Skillnaden ligger i att inom transnationella samarbeten finns en 

gemensam plan med generella managementstrategier som utgör hur de arbetar för att vinna 

nya kunder som involverar samarbeten kring att lägga fram försäljningspitchar. Den 

omgivande marknaden, och medier som distribuerar reklamkampanjerna, fortsätter dock i 

stor utsträckning att hålla dessa kampanjer strikt nationella och inte påverkade av de 

transnationella samarbetena. Reklambyråer tävlar med, och litar på, sin kreativa kapacitet, 

kompetens och symboliska kunskap. Byråer söker sig till expansion inom den internationella 

marknaden, antagligen i vinstsyfte, men också för att öka sin prestige och därför vinna 

fördelar gentemot sina konkurrenter. För att vinna kunder på den internationella marknaden 

krävs tydlig kreativ kompetens och gott anseende. Detta starka fokus på kreativa kvaliteter 

betonar betydelsen av individuella experter och understryker vikten av att vinna priser och 

utmärkelser inom byrån (Hermelin, 2009). 
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4.1. Reklambranschens utveckling 

Reklam är menat att rikta konsumenter mot en specifik produkt eller tjänst genom att sprida 

information och skapa positiva känslor som går längre än att endast rikta någons 

uppmärksamhet mot en produkt eller tjänst. Det fördelaktiga intryck som skapas påverkar i 

sin tur konsumenten att söka upp den produkt som reklamen representerar och i slutändan 

spendera pengar på den (Percy et al., 2001). 

Söderlund (Intervju) från F&B, förklarar att under de senaste åren har reklambranschen gått 

igenom förändringar som gjort det svårare för byråer att hitta kunder. Detta beror till stor del 

på att fler uppdragsgivare har möjlighet att utföra viss del av sin marknadsföring på egen 

hand, bland annat med hjälp av lättillgängliga digitala verktyg. Dessa, tillsammans med 

ökande användning av sociala medier i marknadsföringssyfte, har gjort att exempelvis 

helsidesannonser i dagstidningar och tv-reklam på bästa sändningstid spelar allt mindre roll 

(Intervju, Söderlund). Dessa faktorer, beskriver Söderlund, har gjort det svårare att motivera 

varför företag ska anlita en byrå, vilket har gjort att många byråer med stor sannolikhet har 

fått det svårare att gå runt de senaste åren. Dessutom har kunder blivit bättre på att förhandla 

om priser menar Söderlund. Kunder efterfrågar idag mer än tidigare vilket har gjort att det 

krävs mer från en byrå idag för att få ett uppdrag. Som byrå måste de snabbt kunna sätta sig 

in i kundens problematik, och inte bara komma på en kreativ idé.  

Söderlund sammanfattar denna föränderlighet med något som F&Bs vd Erik Sollenberg har 

diskuterat vilket är att byråer under en lång tid har hävdat att deras arbete är viktigt och att de 

har kapacitet att förändra varumärken, men för att göra de måste de få tala direkt mot sina 

uppdragsgivares styrelser. Vidare beskriver han att detta har börjat hända i större utsträckning 

under de senaste åren, men det har visat sig vara svårare att bemöta kundens 

marknadsstrategiska problem än vad många byråer räknat med. Detta i kombination med en 

ökad medvetenhet hos konsumenter har ställt högre krav på reklambyråer, som måste tänka i 

nya banor för att nå sina mål. Söderlund menar att det inte längre i lika stor utsträckning 

handlar om att göra en uppseendeväckande annons, utan istället få konsumenter att genuint 

uppskatta ett företag, vilket är svårare att uppnå (Intervju).  
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Leo (Intervju) på Zellout upplever att det har blivit lättare att arbeta mot kunder. I takt med 

att en byrå och dess rykte växer sig starkare attraheras fler kunder, vilket underlättar arbetet 

på ett generellt plan (Intervju, Leo). Däremot har tidsplanen som byråer arbetar mot 

förändrats mer (Intervju, Hellquist). Även om många försöker etablera ett aktivitetsschema 

för året måste de ofta avvika från detta tidigt för att kunna hålla sin reklam anpassad och 

relaterad till aktuella händelser i samhället, vilket blivit viktigare i och med sociala mediers 

allt mer framträdande roll (Intervju, Hellquist). 

4.2. Byråerna i denna studie 

Forsman & Bodenfors (F&B) grundades i Göteborg 1986 (Forsman & Bodenfors). Under 

1980-talet var i stort sett hela reklambranschen centrerad i Stockholm, varför det ansågs vara 

märkligt att grunda en byrå i Göteborg (Intervju, Engler). Idag har byrån expanderat även till 

Stockholm och de båda kontoren har sammanlagt cirka 140 anställda (Intervju, Engler) och 

omsatte nästan 600 miljoner kronor år 2014 (Alla Bolag). Under 2014 var F&B världens mest 

prisbelönta byrå (Advertising Age, 2014) och söker nu efter fler internationella kunder för att 

kunna arbeta utomlands (Intervju, Engler). F&B har i flera år blivit rankad som en av 

världens bästa reklambyråer (Forsman & Bodenfors). 

Zellout är en Uppsalabaserad byrå som grundades 1996 (Zellout). Byrån har 17 anställda och 

har just öppnat upp ett kontor i Stockholm med en anställd samt externa konsulter (Zellout) 

för att vara närmare potentiella kunder i Stockholm (Intervju, Jansson). Zellout omsatte 21 

miljoner kronor under 2014 (Alla Bolag). Byrån är aktiv i hela Mälardalen, men fokuserar 

även på städerna Västerås, Enköping och Sala (Intervju, Hellquist). I Uppsala finns ett fåtal 

byråer av ungefär samma storlek men konkurrensen från dessa anses inte vara särskilt stor 

(Intervju, Hellquist). Vidare berättar Hellquist att byrån vill växa genom att initiera 

samarbeten med större kunder. 

Storleksskillnaden mellan Zellout och F&B kan presenteras på olika sätt som ger indikeringar 

på skillnaden. F&B är nästan sju gånger så stora som Zellout sett till antal anställda och de 

har nästan 30 gånger högre omsättning än Zellout. Detta medför en tydlig storleksskillnad där 

F&B i sammanhanget beskrivs som en stor byrå och Zellout som en liten byrå.  
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4.3. Kundrelationer inom en livscykel 

Oberoende av vilken byrå de representerar, håller alla respondenter med om att deras 

utveckling av relationer kan liknas vid olika faser inom en livscykel. Engler från F&B menar 

att alla deras cykler är olika långa eftersom de har olika kunder med individuella krav samt 

med olika syn på samarbete och tillit. F&B har generellt sett långa relationer för att vara i 

reklambranschen med exempelvis Volvo som de har haft ett samarbete med sedan byrån 

startades 1986 (Intervju, Engler). Ett annat exempel är Tele2 som F&B, fram till utlåtandet 

om avslutet, har haft ett 16-årigt samarbete med (Resumé, 2015). 

Engler menar att om de har en kort relation beror det oftast på att F&B och kunden har olika 

syn på vad som är bra reklam. F&B vill jobba längre med kunderna eftersom det är svårt att 

göra intressanta saker om det är ett kort, enskilt uppdrag (Intervju, Engler; Intervju, Nelson). 

F&Bs medeltid för en relation är sju år vilket är dubbelt så långt som snittiden i branschen 

(Intervju, Engler). På Zellout är relationerna också olika långa. Hellquist förklarar att om de 

vinner en upphandling har de ett avtal under ett visst antal år medan andra uppdrag kan göras 

på några få dagar. På Zellout förhåller de sig också till kundrelationer enligt vad som kan 

betraktas som en livscykel (Intervju, Leo). I korta uppdrag försöker de dock förkorta faser 

som inte är direkt värdeskapande, då de upplever att både de själva och deras kunder är måna 

om att börja arbeta så fort som möjligt (Intervju, Leo).  

4.3.1. Initieringsfasen 

Initieringsfasen är den första delen av livscykeln där mycket kretsar kring att lära känna 

potentiella kunder. Enligt Engler på F&B finns det inte några generella regler för hur ett 

samarbete initieras förutom för statliga kunder eftersom dessa måste göra nya upphandlingar 

vart femte år. Från kundens perspektiv berättar Ambuhm på AMF att de valde byrå baserat på 

förståelse för den önskade effekten av kommunikation samt byråns förståelse för AMFs 

kunder och deras uppdrag som företag. Personkemi är även en viktig faktor som Ambuhm 

värdesätter högt. Initieringsfasen kan vara lång och Engler bekräftar att vissa kunder har F&B 

arbetat med i flera år för att försöka knyta till sig. Nelson (Intervju) på F&B uppger att en 

byrå även kan “ärvas” när en kundkontakt byter arbetsgivare; antingen leder det till att byrån 
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får en ny kontaktperson hos befintlig kund, eller byter arbetsgivare tillsammans med sin 

kundkontakt.  

När en kund vill anlita eller byta reklambyrå kan denne utlysa en pitch där ett antal byråer 

bjuds in för att presentera sina idéer. Detta handlar oftast om stora kunder, men även mindre 

företag kan utlysa en pitch (Intervju, Engler). Pitchernas upplägg kan se olika ut och skilja sig 

i karaktär samt hur mycket som ska presenteras. Engler på F&B hävdar att generellt sett har 

diskussioner kring arvodering för ett uppdrag blivit allt viktigare med tiden. Vidare förklarar 

Engler att F&B även kan ringa upp potentiella kunder som de anser behöver hjälp och föreslå 

samarbeten. Det förkommer även att kunder ringer direkt till F&B för att starta ett samarbete 

(Intervju, Engler). 

  

Enligt Jansson tar Zellout inte alla uppdrag de kan komma över men överväger samtliga 

förslag. Det finns aspekter kring moral och etik som väger in i beslutet, exempelvis kring 

reklam för cigaretter eller alkohol. Vidare förklarar Jansson att Zellout har missioner och 

visioner för vilka kunder de ska jobba med men också hur de själva ska jobba, internt på 

byrån. I slutändan handlar mycket om att de vill göra gott, så de ifrågasätter en del kring 

kundens verksamhet innan de tackar ja. Detta mynnar till slut ut i att de har många olika typer 

av kunder. Jansson berättar att när Zellout skapar nya relationer är det oftast deras vd som 

presenterar kreatörerna ute hos kunden och säljer in dem med sina erfarenheter och 

kompetenser för att få fler uppdrag. Det kan även gå till på andra sätt. Ett exempel som 

Hellquist tar upp handlar om en existerande kund som bjöd in sina kunder, tillsammans med 

Zellouts projektledare, kreatörer med flera, för att tillsammans diskutera olika potentiella 

vägar de skulle kunde ta tillsammans. De har även ofta workshops med kunden för att nå 

optimala resultat och tidigt slå an på en gemensam linje. Jansson menar att eftersom Zellout 

försöker växa vill de framförallt ha stora kunder som är beredda att lägga mycket pengar på 

kommunikation (Intervju). UL är en sådan kund, och från deras sida var kraven istället 

strategisk höjd, kreativ förmåga och målgruppsanpassning från byrån (Intervju, Sténson). 

Leo (Intervju) på Zellout menar att vissa uppdrag innebär en mängd förarbete som inte är 

direkt kopplat till en särskild kampanj. Om detta visar sig vara för omfattande händer det att 
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Zellout väljer att inte initiera ett samarbete, eftersom de anser att de kommer att lägga ner 

mer arbete än vad de i slutändan får betalt för. Avgörande för att ta sig an ett uppdrag är dock, 

enligt Leo, att tro på produkten de potentiellt ska marknadsföra. 

4.3.2. Uppväxtfasen 

Inom uppväxtfasen eftersträvar byråerna att bygga upp tillit och goda relationer till kunderna. 

Söderlund beskriver att det andra uppdraget i följden är det svåraste eftersom de då har gått 

vidare från den första idéen och ska hitta på någonting nytt samtidigt som de inte har hunnit 

bygga upp en stabil relation till kunden än.  

Engler ser gärna att F&B i början av ett samarbete arbetar nära kunden för att lära känna 

denne och dess prioriteringar samt sätta upp riktlinjer för relationen, vilket de definierar som 

ett omtag. Ambuhm på AMF förklarar att deras samarbete med F&B började med 

kunskapsöverföring mellan parterna för att de skulle förstå varandra. De fastställde även hur 

samarbetet och informationsflödet skulle fungera (Intervju, Ambuhm). Genom att skapa 

förståelse för varandra menar Engler att de säkerställer att de jobbar utifrån samma riktlinjer 

och kan då lättare sätta sig in i vad kunden behöver. Även Nelson (Intervju) på F&B uppger 

att en nyckelfaktor till ett lyckat samarbete är förståelse för kundföretaget. Enligt Engler och 

Söderlund på F&B är det i möten som relationer och kemin mellan enskilda individer byggs 

upp, vilket Engler och Ambuhm ser som en nödvändighet för ett bra och långt samarbete. 

Transparens, nämner Ambuhm, är  ytterligare en viktig faktor i denna fas. Engler beskriver 

att ett misslyckat omtag kan leda till stora kostnader för F&B eftersom det är utifrån detta 

omtag som relationen måste byggas vidare på. Ett missförstånd kan därför leda till att de 

måste börja om med relationen och att allt tidigare arbete kan gå förlorat.  

Enligt Söderlund på F&B kan det ta lång tid att bygga upp tillit och få förtroende eftersom 

kunderna är försiktiga med att släppa byråerna fria i den kreativa processen. Engler förklarar 

att det är väsentligt lättare att sälja in idéer om F&B tillsammans med kunden jobbar mot 

samma mål och med samma värderingar från ett tidigt stadium. Då Söderlund ser att det bästa 

samarbetet sker när kreatörerna får arbeta fritt och få förtroende från kunden, är han mån om 

att denna process ska gå fort fram. Här ser han att om byrån kan stå på sig och förklara varför 
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reklamen är bra kan de snabbt bygga upp tillit, därför väljer han ibland att arbeta självständigt 

istället för att koppla in kund. Ambuhm beskriver att de snabbt byggde upp tillit gentemot 

F&B eftersom hon kände att F&B ville AMF väl och att de alltid strävade efter att förbättra 

sig. Vidare berättar Ambuhm att förmågan att följa marknaden och vara föränderlig bidrar till 

uppbyggnaden av tillit. Samarbetet mellan F&B och AMF började i en turbulent tid för AMF 

där F&B var snabba på att ställa om till den nya situationen, vilket bidrog till den snabba 

uppbyggnaden (Intervju, Ambuhm).  

Angående skillnad mellan tillit till personer och byrå, kommenterar Ambuhm från AMF att 

hon ser det som mer avgörande att känna tillit inom projektgruppen. Tillit till byrån anser hon 

inte är viktigt för ett fortsatt samarbete, så länge projektgruppen levererar önskat resultat. 

Sténson på UL uppger att de inte var helt nöjda med Zellouts arbetsinsats i början av 

relationen, men att ett arbetsflöde har växt fram som medfört en målinriktning och tillit som 

påverkat samarbetet positivt (Intervju). 

På Zellout tar de fram en marknadsplanering tillsammans med kunden för att bena ut hur 

samarbetet kommer att se ut i framtiden, beskriver Hellquist. I detta dokument presenteras 

budget, aktiviteter samt hur de vill att kommunikationen ska gå till. Denna blir dock snabbt 

inaktuell eftersom marknaden ändras snabbt men planen ger ändå indikeringar på hur de båda 

ser på samarbetet. Leo beskriver att de försöker lägga ned tid på att lära känna nya kunder 

genom både formella och informella möten. Det är inte helt oproblematiskt att bygga upp 

tillit och lära känna varandra eftersom båda parter kan vara ivriga och snabbt vill komma 

igång med arbetet (Intervju, Leo). Leo berättar att de har försökt skynda på uppväxtfasen i 

vissa fall, vilket har resulterat i missförstånd mellan parterna, där han kommenterar att det är 

viktigt att bygga upp tillit tidigt.  

Jansson berättar att Zellout har haft ett antal projekt där hon och de andra kreatörerna inte har 

fått träffa kunden. Projektledaren sammanställer då ett dokument tillsammans med kunden 

med ett antal frågeställningar som kreatörernas jobb utgår ifrån. Jansson menar att detta inte 

är optimalt, och att hon även tror att kunden uppskattar om kreatörerna är med i en processen 

tidigt. Relationer mellan kreatör och kund tjänar båda parter på, menar Jansson, eftersom de 
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då har en ömsesidig förståelse för varandra. Vid de tillfällena när kreatörerna är med på 

möten, beskriver hon att projektledaren och kreatörerna generellt ställer olika frågor till 

kunden. Detta menar hon är en indikation på att arbetet fungerar bättre om kreatörerna får 

träffa kunden och bidra till nya infallsvinklar. 

4.3.3. Mognadsfasen 

Engler på F&B, tillsammans med de andra respondenterna, är övertygad om att 

mognadsfasen är viktig i ett relation. Mognadsfasen är den bästa delen i relationen där 

parterna har stark uppbyggd tillit och känner varandra väl. Engler menar att det är under 

denna fas som det produceras bäst reklam, vilket resterande respondenter instämmer i. För att 

inte relationen ska institutionaliseras förklarar Engler att det är viktigt att arbeta med att 

utveckla samarbetet, vilket stämmer överens med Ambuhms uppfattning av relationen mellan 

AMF och F&B. Ambuhm berättar att genom återkoppling och ständig utvärdering av 

kommunikationens effekt utmanar de arbetet konstant vilket har bidragit till deras lyckade 

samarbete. Vidare tillägger hon att deras öppna dialog har gjort att de har stor förståelse för 

varandra inom projektgruppen där få missuppfattningar uppstår. Engler tillägger att i denna 

fas, frågar sig ofta F&B vad de kan göra för att effektivisera och för att bli bättre inom den 

nuvarande relationen.  

Söderlund beskriver att de på F&B under ett samarbete jobbar kontinuerligt med att 

upprätthålla en konstant utveckling av relationen. Vid produktion är kunden närvarande 

eftersom detta kräver många möten. Dessa möten ligger till grund för att relationen byggs 

upp stadigt. Söderlund menar att de ständigt försöker förnya sig för att inte relationen ska 

stagnera, vilket Ambuhm på AMF bekräftar. En metod för att uppnå förnyelse är att byta folk 

i byråns arbetsgrupp och därför få in nya idéer. Söderlund berättar om en stor kund till F&B 

som ville skapa ett nytt helhetskoncept. I detta fall var det naturligt för F&B att byta 

arbetsgrupp internt för att få nya idéer och infallsvinklar. Detta var ett omtag som figurerade i 

en annan situation än den som beskrevs i uppväxtfasen och Nelson (Intervju) menar att ett 

omtag är den mest påfrestande delen av en arbetsprocess, där kreatörer och strateger måste 

granska sitt arbete och ifrågasätta alla tidigare beslut. Söderlund förklarar att som kreatör 

känner han när idéer och energi går ner, vilket indikerar att man ska byta uppdrag internt.  
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Ambuhm på AMF beskriver att personer inom deras projektgrupp har bytts ut på initiativ av 

F&B och att hon inte har märkt av någon förändring i samarbetet. Vidare beskriver hon att 

projektledare och Art Director (AD) är de mest kritiska personerna för relationen och att de 

aldrig har bytts ut. Eftersom Ambuhm har kontakt med projektledaren flera gånger i veckan 

och AD:n står för det skrivna ordet, ser hon detta som naturligt. Tilliten till de två personerna 

har bidragit till att Ambuhm aldrig har känt sig osäker vid utbyte av personer inom 

projektgruppen. Detta bekräftas också av Nelson (Intervju) som menar att relationen till AMF 

alltid varit god, vilket han tror beror på att F&B alltid visat ett stort ansvar för AMFs 

varumärke. 

Att kunna byta ut folk i arbetsgrupperna är en stark faktor till att stora byråer kan behålla sina 

kunder längre, menar Söderlund, eftersom de på detta sätt kan se till att projektgruppen håller 

uppe energin för uppdraget. Även Engler konstaterar att F&Bs resurser gör att de kan hålla 

relationer länge utan att de stagnerar. Eftersom F&B jobbar mycket med att hålla goda 

relationer menar Engler att de inte är oroliga över att kunden är missnöjd utan deras vetskap 

och väljer att gå till en annan byrå. Genom uppföljningssamtal under processen fångar F&B 

ofta upp de problem som finns och förhoppningsvis löser dem direkt. Om detta inte fungerar 

är det svårt att hålla relationen vid liv (Intervju, Engler). 

I mognadsfasen skapas oftast den bästa reklamen där resultatet av arbetet med relationen 

synliggörs. Jansson (Intervju) på Zellout förklarar att det alltid är att föredra att ha en lång 

relation till sina kunder. Hon menar att de alltid är ett steg närmare en idé när parterna känner 

varandra ordentligt. I en framgångsrik relation som Zellout har haft, berättar Jansson att de 

jobbade ihop med kunden i nästan tre år innan de kom fram till de bästa reklamkoncepten, 

och att nu efter ytterligare några år fungerar samarbetet som bäst. Hon menar då att parterna 

känner varandra väl och att de även har stark tillit till varandra. Vidare förklarar hon att det är 

viktigt att komma över smärtgränsen för att lära känna varandra och att inte bryta för fort, 

trots att uppväxtfasen kan gå långsamt. Startsträckan i en relation, med initieringsfas och 

uppväxtfas kan vara både lång och dyr, och då handlar det om att vara kvar tillräckligt länge 

för att till slut skörda frukten av alla investeringar, menar Jansson. 
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Hellquist (Intervju) förklarar att Zellouts kunder ofta har många personer inom företaget som 

tillsammans är ansvariga för kontakten med byrån. Exempelvis berättar han om en kund där 

samarbetet fungerade olika bra beroende på kontakten hos företaget. I det första uppdraget 

lyckades de snabbt bygga upp en tillit gentemot beställaren, vilket de inte lyckades med i 

nästkommande uppdrag. De jobbade tillsammans lika länge med båda kontakterna, men 

kände att de inte lyckades bygga upp en relation med den sistnämnda. I det fallet handlade 

det mycket om personkemi, vilket Hellquist menar är en viktig del av ett samarbete. 

Storleken på kundföretaget spelar också roll för hur väl samarbetet fortlöper. Sténson 

(Intervju) från UL beskriver sin storlek i förhållande till byrån som positiv; de märker att de 

är en viktig kund för Zellout, samtidigt som de upplever att byråns resurser ibland kan visa 

sig vara begränsande när snabba resultat önskas. Samtliga respondenter från byråerna 

beskriver att det är en mer komplex relation till stora kunder. I de fall där många är 

inblandade i ett samarbete kan det bli komplicerat eftersom det är många viljor att ta i 

beaktande, men Hellquist menar att det inte finns några regler; även små kunder kan vara 

besvärliga.  

4.3.4. Avvecklingsfasen 

I denna fas fungerar inte samarbetet lika bra som tidigare, eller som förväntat. Samtliga 

respondenter menar att det märks tydligt när en relation börjar skava. Låg energi bland de 

inblandade medarbetarna är en tydlig indikering som samtliga understryker. Kompromisser, 

nämner Engler, är en tydlig markering där det ofta handlar om att parterna vill göra olika 

saker. Jansson, Hellquist och Söderlund beskriver att de vill få sitt arbete ut i produktion, och 

vid en nedgång i samarbetet kan det bli svårt för kreatörerna att få sina idéer ut i produktion. 

Hellquist nämner att vid dessa tillfällena försöker de komma på bra lösningar för att vända 

situationen men att detta är svårt.  

4.3.4.1. Byråns initiativ till avslutat samarbete 

Engler beskriver att F&B avslutar samarbeten om de inte producerar bra reklam tillsammans 

med en kund längre och att detta ofta är en konsekvens av för många kompromisser under en 

lång tid. Att en engångsföreteelse skulle bidra till avslut är något som inte heller Jansson 
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anser händer, utan att det handlar om många händelser som tillsammans bidrar till avslutandet 

av relationen. Sammanfattningsvis säger Jansson att Zellout avslutar samarbeten när de 

mister sin insyn och om tilliten försvinner mellan parterna. 

Ett exempel som gjorde att Zellout valde att avsluta en kundrelation var när samarbetet till en 

kund hade fungerat dåligt under en längre tid och som förvärrades när en ny marknadschef 

anställdes hos kunden. Avslutet berodde främst på att Zellout inte kände sig behövda och där 

de inte kom till produktionsstadiet med de presenterade idéerna. Jansson beskriver att det var 

ett svårt beslut som de hade diskuterat länge internt innan det togs. Vidare uttrycker Jansson 

att de tillfällena som de har valt att avsluta relationen har varit jobbiga och påfrestande. Hon 

beskriver det som stressigt där långa och obekväma samtal har varit en del av avsluten.  

Formellt ansvar för avslutandet av relationen har projektledaren, enligt samtliga respondenter 

på byråerna. De intervjuade kreatörerna beskriver att även de har en inverkan på avslutet. 

Jansson på Zellout menar att det är deras arbete som påverkas mest vid avslut och att det 

därför är naturligt att de är med i beslutsprocessen. Om Söderlund på F&B märker att 

samarbetet är dåligt, beskriver han att han inte är den enda som noterar det utan att det är 

tydligt bland alla inblandade. Varsamhet är någonting som Söderlund anser är viktigt 

eftersom negativa kommentarer om kunder snabbt kan bidra till en negativ jargong inom 

arbetsgruppen. Han beskriver även att om det handlar om en enskild person som inte trivs 

med kunden finns det möjlighet för denne att byta projekt, vilket han även ser som en fördel 

för en stor byrå.  

Respondenterna som arbetar på F&B delar åsikten om att de inte är rädda för att avsluta 

kundrelationer eftersom de har gott självförtroende och finner det relativt lätt att påbörja nya 

samarbeten. Söderlund menar att om ett samarbete är dåligt så finns det ingen anledning till 

att fortsätta, vilket även Engler uttrycker genom att säga att det är dyrare för byrån att arbeta 

med en kund där samarbetet inte fungerar än att avsluta relationen och bygga upp en ny. På 

detta sätt tar de inte hänsyn till de initieringskostnader som är förknippade med kunden, 

istället överväger de förlorade intäkter i framtiden, även om detta inte påverkar beslutet 

nämnvärt. Engler menar att i de tillfällena ser F&B till byråns bästa för att skapa ett bra 
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arbetsklimat. Samtidigt uttrycker Söderlund att maktförhållandet är obalanserat då han 

uppfattar att byrån arbetar hårdare än kunden för att bevara relationen. Det obalanserade 

maktförhållandet håller även Ambuhm på AMF med om, där hon beskriver att ett avslutat 

samarbete kan bidra med negativ publicitet för byrån. 

4.3.4.2. Kundens initiativ till avslutat samarbete 

För F&Bs del beskriver Engler att om kunden avslutar samarbetet så handlar det mycket om 

individuella personer. En ny marknadschef eller vd kan förändra stora delar av relationen 

vilket även hänger ihop med en förändrad strategi inom kundföretaget, kommenterar samtliga 

respondenter. Brist på positiv effekt av reklam är också en anledning till avslut från kundens 

sida men Engler poängterar att detta sällan sker om samarbetet fungerar väl samt om de har 

förståelse och förtroende för varandra. Ambuhm som i sin roll på AMF har avslutat tidigare 

relationer till andra byråer menar att avsluten aldrig har varit en överraskning för någon av 

parterna. Vidare ser hon personkemi som en anledning till att avsluta en relation, vilket även 

påverkar hur samarbetet fungerar. Hon har dessutom erfarenhet av byråer som inte följer med 

i organisationens strategiändringar, vilket har legat till grund för avslut. Även Sténson på UL 

är övertygad om att den personliga kontakten är avgörande för ett fortsatt samarbete, trots att 

Zellout som byrå bevisat sin kompetens (Intervju). 

Söderlund tar upp ett exempel med en stor kund som F&B arbetat med länge där kunden, 

under samarbetet, beslutade att utlysa en pitch från flera byråer. För att vara självkritisk inser 

Söderlund att F&B hade tappat energin kring företaget och där de kände att uppdraget inte 

hade varit bra under en lång tid. I efterhand anser Söderlund att de borde varit snabbare på att 

förändra relationen och reagera på det dåliga samarbetet. Sammanfattningsvis beskriver 

Söderlund att kundrelationer sällan avslutas om samarbetet har fungerat väl.  

4.4. Energibevarande 

Energibevarande inom företagsrelationer innebär utnyttjande av ackumulerade kunskaper, 

kontakter och metoder som erhållits vid utförda uppdrag för att ta in i nya. Genom 

kunskapsbevarande kan korta uppdrag bidra till en långsiktig strategi. Den snabba 
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förändringen av reklambranschen tvingar byråer att snabbt anpassa sig och ta med lärdomar 

från utförda uppdrag in i nya för att behålla momentum.  

F&B arbetar med kontinuerliga utvärderingsmöten med kunder för att säkerställa att arbetet 

går enligt alla parters förväntningar (Intervju, Engler). De drar även lärdomar av tidigare 

erfarenheter för att förbättra sina arbetsmetoder i senare uppdrag. Söderlund beskrev ett 

tillfälle där F&B hade blivit bekväma i sitt arbete och kunden plötsligt avslutade samarbetet. 

Denna händelse drog de lärdom av och använde i en annan relation när de, mitt i ett 

välfungerande samarbete, valde att göra ett omtag och utveckla ett helt nytt koncept. Beslutet 

togs för att F&B ville tillföra nytt engagemang in i relationen i syfte att motverka 

institutionalisering. 

Främst i digitala uppdrag med ständigt nya kanaler att nå ut genom har det blivit svårare att 

skriva offerter, menar Hellquist på Zellout. Då vinner Zellout mycket på att dra lärdomar från 

liknande, nyligen genomförda uppdrag. Istället för kontinuerliga utvärderingsmöten ber de 

sina kunder om en skriftlig utvärdering av samarbetet. Detta sker oberoende om det 

gemensamma arbetet ska avslutas eller inte eftersom Zellout anser att de lär sig mycket 

genom att få återkoppling av sitt pågående arbete (Intervju, Hellquist). 

Energin som finns inom en byrå i form av resurser, kontakter och kunskap växer naturligt 

med storleken på byrån. Hellquist jämförde med en tidigare byrå han varit anställd på som 

var betydligt större. Där fanns resurser att ha anställda som bara fokuserade på att komma på 

idéer, utan att vara knutna till specifika uppdrag. Kom de på en bra idé kunde hela företaget 

leta bland sina etablerade kontakter för att komma i kontakt med en lämplig kund. Det följer 

naturligt att stora byråer kan arbeta snabbare och åt fler håll med denna inneboende energi 

(Intervju, Hellquist). 

Även i samarbeten som inte fungerar krävs ett professionellt arbete från byråns sida, menar 

Engler. Hon beskriver att de kan möta kunder i nya sammanhang i senare skeden, varför de 

strävar efter att alltid hålla en god relation till kunden oavsett kvaliteten på arbetet. Zellout 

har sällan planer på att arbeta med kunder i ett senare skede efter en avslutad relation. 
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Jansson förklarar att det inte är en medveten strategi, men att det sett ut så under de år hon 

har jobbat på byrån. 

5. Analys 

5.1 Reklambranschen 

Långsiktiga kundrelationer har i denna studie visat sig vara av stor vikt för reklambyråer, 

oavsett storlek. Leo (Intervju) beskriver att effektiv reklam är ett resultat av djup förståelse 

för sina kunder. Förståelse för en företagskund är något som tar tid att etablera, vilket leder 

till en strävan att skapa och upprätthålla så långa relationer till sina kunder som möjligt. 

Vikten av långsiktiga relationer understryks av Gil-Saura et al. (2009), men med 

förbehållningen att företag bör ha relativt få långvariga relationer på grund av att de tenderar 

att bli kostsamma att upprätthålla. Detta uttalande är dock baserat med avseende på ett 

ömsesidigt resursberoende. Inom reklambranschen existerar inte ett beroende av resurser, 

eftersom kreativa kampanjer inte kan räknas som fast kapital liknande en fabrik eller ett lager.  

Respondenter från både Zellout och F&B har kommenterat hur reklambranschen har 

utvecklats de senaste åren, och uttryckt att det är lättare för större byråer att få nya kunder. De 

har också uttryckt att som byrå måste de sätta sig in i kundens problematik snabbare än 

tidigare för att lyckas hålla liv i relationen. Som byrå måste man snabbt skapa förståelse för 

att sedan kunna producera träffsäker reklam under lång tid. Långa relationer är med andra ord 

alltid att föredra för reklambyråer, enligt studiens respondenter. 

5.2 Livscykelmodellen  

Som kapitel 4 ovan har visat är det möjligt att applicera ett livscykelperspektiv med faserna 

initiering, uppväxt, mognad och avveckling, på relationer mellan byrå och kund inom 

reklambranschen. Gränserna mellan de olika faserna är svårdefinierade och när byråerna är 

mitt uppe i en relation har det visat sig vara svårt att urskilja en fas från en annan. De faser 

som presenteras i teoriavsnittet stämmer väl överens med respondenternas uppfattning av 

relationerna i branschen. Det finns dock alltid en risk att relationen avbryts abrupt utan att 
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alla faser genomgåtts. Exempel har visat att Zellout har försökt att hoppa över uppväxtfasen, 

vilket istället slutade i att de aldrig kom vidare till mognadsfasen innan relationen tog slut. 

Ständig förändring i relationer såväl som i reklambranschen är enligt studien oundviklig. 

Detta styrker ytterligare livscykelns träffsäkerhet i branschen. Studien visar även att den 

totala cykeln varierar i längd beroende på fyra parametrar; hur de tidiga faserna genomförts, 

hur relationen fortgår, hur den gemensamma synen på reklam överensstämmer samt hur 

tilliten bevaras och utvecklas genom relationen. Dessa parametrar är därmed viktiga för 

byråerna att analysera under relationen. För att behålla långvariga relationer bör de arbeta för 

att samtliga parametrar ska utvecklas väl. Även längdförhållandet mellan de olika faserna har 

visat sig variera beroende på relationens karaktär. Ambuhm på AMF beskriver i tidigare 

kapitel att en yttre faktor, den turbulenta tiden i branschen, var en bidragande faktor till att 

uppväxtfasen gick snabbt fram trots att AMF har en komplex produkt där uppväxtfasen ofta 

tar lång tid. Studien visar därmed att längden av stadierna dels beror på betydelsen och 

komplexiteten av produkten eller tjänsten, och dels på hur samarbetet växer fram bland annat 

beroende på yttre faktorer.  

5.2.1. Initieringsfasen 

Den initierande fasen innehåller parternas identifierande av varandra som möjliga 

samarbetspartners, där tillit till företaget är en viktig faktor för initiering av ett samarbete. 

F&B och Zellout initierar sina samarbeten på liknande sätt, trots en skillnad i vilka kunder 

byråerna kommer i kontakt med. Zellouts kommunikation är regional och F&Bs 

kommunikation är nationell. Studien visar att en orsak till detta är det geografiska läget; de 

flesta stora kunder finns i Stockholm, varför Zellout har öppnat kontor där för att initiera 

samarbeten med stora kunder. En annan orsak till byråernas olika spridning av uppdrag pekar 

på deras på förhand uppbyggda anseende. Zellout är välkänd som byrå i Uppsala men får 

ingen nationell publicitet. Som den största byrån i Sverige har F&B en annorlunda image och 

Ambuhm beskriver att byråns erhållna priser och välkända kampanjer stärkte AMFs tillit till 

byrån redan innan samarbetet inleddes. Nelson (Intervju) från F&B menar att tillit eller 

misstro även kan finnas innan ett samarbete inletts om en kund “ärver” en byrå. Som Dowell 

et al. (2014) beskriver är dock tillit som är baserad på rationella resonemang viktig vid 

initiering, vilket även styrks av studien. Studien motsäger dock Dowell et al. (2014) gällande 
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att känslan för företaget och omtycke till personerna är viktigare vid initiering än senare i 

relationen, eftersom det i resultatet visats att uppstart av relationer i huvudsak beror på 

förståelsen för kundföretagets situation. 

Företag inom Uppsala kan vara väl medvetna om de kampanjer och den reklam som visas 

inom området men företag utanför detta område kan ha svårt att lita på ett företag som de inte 

har varit i kontakt med tidigare. F&B får, genom detta resonemang, möjlighet till kunder i 

hela Sverige. Detta bidrar även till att den potentiella marknaden för F&B är större än för 

Zellout proportionellt sett, även om F&B inte arbetar med några större lokala företag utanför 

Stockholm och Göteborg. Skillnaden mellan de potentiella marknadernas storlek för byråerna 

har i denna studie visats ha en inverkan på vilka uppdrag byråerna tar sig an. Med en stor 

efterfrågan är det lättare att ha höga krav, där byrån kan välja samarbetspartners, vilket i detta 

fall påverkar byråns möjlighet att välja uppdrag efter sin egen kompetens. 

5.2.2. Uppväxtfasen 

I uppväxtfasen byggs relationen upp mellan byrå och kund, där tillit till både individer och 

företaget initieras och är central. Studien visar att för att relationerna ska fungera väl under en 

lång tid krävs en stabil grund av tillit att stå på vilket ger stöd åt teorin. Studien visar även att 

under uppväxtfasen är tillit till kontaktpersonerna på det andra företaget en av de viktigaste 

beståndsdelarna. Tillit är betydande både för uppbyggandet och underhållandet av relationen, 

vilket framkommer i studien.  

På Zellout förklarar kreatörerna att de inte alltid träffar kunden de arbetar mot och att 

kontakten ofta förmedlas via en projektledare, vilket har en inverkan på tilliten i samarbetet. 

Detta är ett problem eftersom studien visar att personliga relationer och personlig tillit är 

viktiga i denna fas, vilket även motsäger teorin. Mellanhänder mellan kreatör och kund 

hämmar förståelsen och arbetet mellan dem, varför byråer bör sträva efter närmre samarbeten 

mellan kund och kreatör. En risk med att den främsta kontakten sker mellan projektledare och 

kund, och inte mellan kund och kreatör, kan vara att kreatör och projektledare hamnar i ofas 

med varandra. Projektledaren tillsammans med kunden kan ha en uppfattning om samarbetet 

som inte överensstämmer med kreatörens uppfattning. Den producerade reklamen från 

!36



kreatören överensstämmer då inte med kundens förväntningar eftersom kreatören inte känner 

kunden tillräckligt väl för att veta hur dessa förväntningar ska kunna uppfyllas. Det finns 

alltså en frånvaro av den förutsägbarhet som Saunders et al. (2004) beskriver som nödvändig 

för att bygga tillit, trots att kompetensen existerar. Detta bidrar till en längre process och mer 

arbete än vad som egentligen krävs för att nå önskat resultat. Denna studies resultat pekar, i 

motsats till vad som hävdas av Obadia (2010) och Jiang et al. (2011), på att det inte går att 

bygga en långvarighet i en affärsrelation om det råder bristande tillit mellan individer. Tillit är 

fundamentalt. 

Det är inte helt oproblematiskt att bygga upp tillit och lära känna varandra eftersom båda 

parter kan vara ivriga att snabbt komma igång med arbetet. Zellout har försökt påskynda 

arbete och hoppa över uppväxtfasen men Leo uppger att detta har visat sig vara ett misstag 

längre fram i relationen. Procentuellt sett investerar Zellout mer arbetskraft i uppväxtfasen, 

jämfört med en stor byrå som F&B, eftersom varje medarbetare representerar en större andel 

av den totala arbetskraften. Detsamma gäller i enskilda relationer, då varje arbetstimme är en 

större investering för en byrå med mindre arbetskraft. Det blir således en avvägning av hur 

man ska använda sina resurser; antingen på att bygga en stark relation eller att arbeta på den 

faktiska reklamen. Detta är en direkt konsekvens av byråns storlek. Kundernas storlek och 

deras medvetenhet av marknaden speglar även hur de prioriterar uppbyggandet av en stark 

och nära relation till byrån. Stora kunder som lägger ner mycket resurser på kommunikation 

förväntar sig även mer engagemang från byråns sida för att lära känna företaget och dess 

kunder, vilket de även betalar för. Att hantera en för stor kund kan straffa sig, vilket hände 

mellan Zellout och UL i början av deras relation, vilket Sténson från UL beskrev. Det finns 

alltså en fördel för stora byråer även när det gäller urval av kunder. Osäkerheten som Sténson 

beskriver ligger i linje med Morgan och Hunts (1994) tes om att osäkerhet föds ur en upplevd 

obalans i investerad tid och kapital. 

5.2.3. Mognadsfasen 

Teorin presenterar att mognadsfasen kommer att bestå så länge parterna når sina 

gemensamma mål samt respektive parters individuella mål och att tillit baserad på erfarenhet 
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är central inom fasen. Det framgår i empirin att den bästa reklamen produceras inom fasen 

och att vikten av tillit centraliseras till individer.  

I mognadsfasen sätts mycket av den uppbyggda tilliten på prov eftersom frukten skördas av 

det som investerats tidigare i relationen. Det har visat sig att om framgångsrikt uppbyggande 

av den gemensamma tilliten fungerat väl i de andra faserna har mognadsfasen potential att bli 

längre och lönsammare än om tilliten inte byggts upp på ett tillfredsställande sätt. Tillit som i 

den första fasen fokuserade på tillit till företaget och byrån har, genom uppväxtfasen skiftat 

och handlar även i mognadsfasen istället om tillit till de inblandade personerna. Det går emot 

teorin där Dowell et al. (2014) hävdar att erfarenhet är viktigare än personligt omtycke i 

denna fas. Studien har dock visat att individuell uppskattning i denna fas är viktigare än tillit 

baserat på rationella resonemang. Vidare är detta naturligt eftersom reklambranschen är en 

kreativ bransch som bygger på nära, personlig kontakt. Att tilliten kan byta karaktär är vanligt 

förekommande i alla typer av relationer, varför det inte uppfattas som onaturligt. Tillit inom 

relationer är inte statiska utan utvecklas i olika faser, vilket är en styrka i en fungerande 

relation mellan kund och byrå eftersom de lär känna varandra ur fler olika perspektiv. 

I mognadsfasen är byråernas storlek kritisk, eftersom den avgör mycket kring hur 

mognadsfasen ter sig; vad den består av och hur lång den är. F&B har med sina resurser 

större möjlighet att byta ut personer inom projektgruppen, lägga till fler personer och 

investera resurser i relationen. Det gör att relationen till kunden stärks ytterligare i och med 

kundens vetskap att F&B har resurser nog att satsa mycket på relationen och kunna utnyttja 

mognadsfasens möjligheter till fullo. För en mindre byrå som Zellout kan det istället vara 

svårare att stanna kvar i mognadsfasen lika länge som en stor byrå eftersom de inte har 

samma resurser för att byta ut personer i teamen och satsa lika mycket för att maximera 

relationens mognadsfas. 

Kundernas storlek påverkar hur arbetet kommer att fungera med byrån. Stora kunder har 

beskrivits som potentiellt mer omständiga att arbeta med eftersom det ofta innebär fler 

mellanhänder och beslutsfattare från sin sida. Stora kunder ses därför inte alltid som 

fördelaktigt att arbeta med, vilket även presenterar en baksida med att vara en stor byrå där 

!38



man ofta arbetar med stora kunder. Att antalet personer i en beslutskedja växer i takt med 

storleken på företag borde även gälla för reklambyråer. Paradoxalt nog har denna studie visat 

att det inte stämmer för fallföretagen. F&B arbetar aktivt för att motverka omständiga 

processer inom företaget genom att alltid låta kreatörerna ha nära kontakt med kunden. 

Söderlund menar att han som kreatör i vissa fall i denna fas, avstår från att delta i möten för 

att han redan känner kunden väl och vill kunna fokusera på skapandet. Detta tyder på att det 

finns en struktur på F&B som gör att kundkontakt aldrig upplevs som en bristvara. Baksidan 

av att undvika viss vidare kontakt med kunden kan vara att man som kreatör inte är lika alert 

på förändringar från kundens sida och förändringar på marknaden. Detta är dock ingenting 

denna studie har kunnat fastslå eftersom byråernas kunder inte har uttryckt att detta hänt. 

I studien framgår det att det finns ett antal orsaker till att mognadsfasen till slut börjar övergå 

i avvecklingsfasen och det är då önskvärt för båda parter att de tillsammans klarar av att 

vända trenden och stanna kvar i mognadsfasen så länge som möjligt. De vill stanna kvar i 

mognadsfasen eftersom det är i denna fas som den bästa reklamen produceras, vilket är syftet 

med relationen mellan byrå och kund. Kommunikation och tillit till personerna man jobbar 

med inom det andra företaget är av högsta vikt för att förlänga mognadsfasen.  

5.2.4. Avvecklingsfasen 

Inom avvecklingsfasen börjar samarbetet fungera dåligt, vilket leder till avslut av relationen. 

Orsaker till byråernas initiering till avslut är inte analytiskt framtagna, som Tähtinen och 

Vaaland (2005) presenterar i teorin, istället beror avvecklingen på bristande tillit och ett icke-

fungerande samarbete. Ambuhm på AMF beskriver att hon har tät kontakt med projektledaren 

från F&B och att den goda personkemin mellan parterna har kommit att bli en viktig tillgång 

för deras gemensamma arbete. I en bransch som bygger på kommunikation är det inte 

överraskande att även deras samarbeten bygger på samma beståndsdel. Det har visat sig att 

bra kommunikation i form av reklam produceras när företag och byrå känner varandra väl 

och när de båda förstår behoven hos företagets kund. Om byrå och kund inte kan förmedla 

sina tankar till varandra ter det sig omöjligt att föra vidare idéerna till konsumenterna samt ha 

en välfungerande relation.  
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Byråerna beskriver att de avslutar samarbeten om arbetet inte fungerar bra, även om byråerna 

verkar skilja sig i graden av försiktighet. F&B kommenterar att de märker om relationen går 

in i avvecklingsfasen när de får göra för många kompromisser på sitt arbete. En aspekt som 

ter sig olika för de två byråerna gällande avslut är att F&B verkar vara snabbare med att 

avsluta uppdrag när de uppfattar att det går dåligt. Detta grundar sig i ett kollektivt 

självförtroende inom byrån, där det inte råder någon osäkerhet inför att påbörja nya 

kundrelationer. Byråns initiativ till avslut är därför inte individuellt, utan är kollektivt grundat 

vilket skiljer sig från kundens initiativ. Zellouts mindre storlek och deras strävan efter att 

expandera tycks ha inverkan på deras restriktiva inställning till avslut. Deras mål om att växa 

och initiera kontakt med större kunder där de inte har ett uppbyggt förtroende begränsar 

urvalet och gör dessa kunder svårare att starta samarbeten med. Detta medför att de har lågt 

självförtroende gentemot större, mer nationella kunder. Zellouts brist på självförtroende 

gentemot stora kunder ses som hämmande vid initiativ av avslut.   

När det är kunden som väljer att avsluta relationen med reklambyrån är det inte lika kollektivt 

grundat som när byråerna väljer att avsluta relationen, istället är beslutet mer personberoende. 

I många fall tillkommer en ny marknadschef hos kundföretaget när de väljer att genomgå 

förändring. Som ett led i denna förändring finns det exempel på när den nya marknadschefen 

byter ut den existerande byrån mot en byrå som denne redan har en existerande relation till. 

Den personliga tillit som byggts upp i uppväxt- och mognadsfasen finns inte till den nya 

marknadschefen, varför det är lätt för en ny marknadschef att byta byrå. Detta talar för att den 

personliga kontakten är viktig för att behålla relationer mellan byrå och kund och att det är en 

bransch som beror mycket på personligt omtycke för sina samarbetspartners. 

För alla företag som levererar en tjänst eller en produkt gäller det att anpassa sig efter sina 

kunder. För reklambyråer, vars affärsplan går ut på att förstå sina kunder och förmedla deras 

budskap, är detta än mer viktigt. Eftersom leverantören, i detta fall reklambyrån, alltid vill 

sälja sina tjänster är de beroende av sina kunder. Det är viktigt att alltid ha kundfokus i sin 

verksamhet. Byrån bör därför arbeta för att alltid tillfredsställa sina kunder och är beroende 

av dessa. Byråns storlek påverkar även beroendet gentemot sina kunder. Studien har visat att 

en liten byrå känner större beroende gentemot sina kunder jämfört med en stor byrå. Eftersom 
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en liten byrå inte har lika omfattande kundbas av stora kunder är de mer beroende av de 

kunder de har. Vill man dessutom expandera som byrå ökar beroendet än mer till sina 

existerande kunder. 

6. Teoriutveckling 

Efter utförandet av denna studie har information och infallsvinklar framkommit som gjort det 

intressant att utveckla den analysmodell som presenterades i teoriavsnittet. Då mognadsfasen 

har visat sig vara den fas där byråer arbetar för att vara är det relevant att utveckla denna fas i 

modellen. Dessutom utvecklas modellen i steget mellan avveckling och initiering samt kring 

energibevarande. Utifrån studiens empiri och analys har den ursprungliga analysmodellen 

utvidgats med tre förändringar. 

Den första förändringen av livscykelmodellen är tillägget av en delcykel som lägger 

ytterligare fokus vid mognadsfasen. Delcykeln kallas omtag, vilket syftar på den process där 

parter omstrukturerar arbetet i syfte att förlänga mognadsfasen. Denna delcykel illustrerar att 

relationer som är på väg in i avvecklingsfasen istället genomgår ett omtag och lyckas stanna i 

mognadsfasen. Istället för att i relationen gå linjärt från en framgångsrik mognadsfas till en 

nedåtgående avvecklingsfas kan relationen få inslag av ny initiering och uppväxt. I och med 

denna delcykel har relationen då gått in i ett nytt skede och undvikit en avveckling; relationen 

har vänts och stärkts. Tillägget av denna delcykel illustreras i figur 3 nedan av en streckad 

linje eftersom denna fas inte måste gås igenom. I vissa fall går alltså relationen direkt från 

mognad till avveckling, på samma sätt som i den ursprungliga modellen. 

!  

Figur 3: Delcykel inom mognadsfasen 
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Liknande den övergripande livscykeln är det i omtaget svårt att definiera när parterna 

tillsammans går vidare från en fas till en annan samt hur de kan göra för att vända en 

nedåtgående trend till någonting uppåtgående och välmående. Även här beror delcykelns 

längd och karaktär mycket av byråns storlek, av samma anledningar som beskrivits i 

analyskapitlet, nämligen beroende av resurser, rykte och sätt att arbeta med sina kunder.  

Den andra förändringen har gjorts i steget mellan en avvecklad relation och initieringen av en 

ny. Här har den ursprungliga linjen istället illustrerats med en streckad linje för att påvisa att 

detta steg är mer komplext och outforskat jämfört med stegen mellan de andra faserna. 

Skillnaden mellan den streckade linjen mellan avveckling och initiering, och de heldragna 

linjerna mellan de andra faserna, är att den streckade linjen representerar att det inte är ett 

krav att steget tas. De andra faserna kan inte hoppas över utan måste gås igenom i tur och 

ordning. Studien har visat att när en relation avvecklas och avslutas finns möjligheten att 

kunna samarbeta igen vid ett senare tillfälle och alltså reaktivera relationen. Dock är det inte 

så att relationer i livscykeln automatiskt går vidare från en avvecklingsfas till en 

initieringsfas, som är fallet med de andra faserna och stegen mellan dem. Denna studie har 

funnit stöd åt att möjligheten till reaktivering finns, men har dock inte funnit stöd i att detta 

skett vid någon av kundrelationerna på någon av de studerade byråerna. 

!  

Figur 4: Steget mellan avveckling och initiering 

Den tredje förändringen som gjorts gäller energibevarande inom relationer. Det omgivande 

molnet som representerar energiöverföring har utvidgats och omfattar nu hela livscykeln, och 

inte bara initierings- och avvecklingsfasen som den gör i den ursprungliga analysmodellen. 

Molnet som nu omringar hela livscykeln representerar den energi som beskrivits i 
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teoriavsnittet som kontakter, erfarenheter och andra lärdomar som följer med från en relation, 

omvandlas och sedan tas med in i andra relationer. I den tidigare analysmodellen 

representerade molnet den energi som överförs mellan olika samarbeten vid reaktivering av 

tidigare relationer eller energiöverföring från en relation till en annan, helt ny relation. I den 

utvidgade analysmodellen representerar molnet inte bara energiöverföringen mellan två olika 

relationer utan även energiöverföring i den befintliga relationen. Detta eftersom energin förs 

vidare och utvecklas inom relationer och därför även inom och mellan de olika faserna. 

Studien visar att energiöverföring genomsyrar allting i en relation. Slutligen sammanställs 

dessa utvecklingar till en ny analysmodell som illustreras nedan. Denna modell är mer 

komplett och verklighetsanpassad för relationer inom reklambranschen, enligt resultatet av 

denna genomförda undersökning.  

!  

Figur 5: Utvidgad analysmodell 
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7. Slutsats 

Studiens frågeställning har varit ”Hur, och i så fall varför, spelar en reklambyrås storlek roll 

gällande möjligheten att bibehålla kundrelationer?”, vilken kommer att besvaras i detta 

kapitel. 

Denna studie har visat att en reklambyrås storlek och de resurser den har tillgång till inte 

nödvändigtvis påverkar längden av dess kundrelationer. Däremot påverkar det byråns 

förmåga att snabbt föra relationen till en mognadsfas och bevara den där. Detta tack vare att 

en stor byrå kan koppla samman kund och kreatör, samt öka den ömsesidiga tilliten, i större 

utsträckning än en mindre byrå med mindre resurser. Vidare har en stor byrå fler möjligheter 

att byta arbetsgrupper internt, vilket öppnar för en ytterligare förlängd mognadsfas. Studien 

fastslår att reklambyråer strävar efter långsiktiga relationer och, i motsats till vad forskning 

gjord på andra branscher säger, inte vinner på att ha vissa kortare relationer. 

En liten byrå som försöker expandera står i större beroendeställning gentemot sina kunder, än 

en stor byrå som har större möjlighet att välja vilka kunder den arbetar för. Byråns anseende 

och publicitet är viktiga faktorer vid uppstart av nya kundrelationer eftersom det påverkar 

företags kännedom om, samt dess tillit till, reklambyrån. 

Studien har även visat att det går att betrakta en relation i reklambranschen ur ett 

livscykelperspektiv och presenterar en utvidgad livscykelmodell i kombination med 

energibevarande. Denna utveckling har gjorts för att identifiera den dynamik som styr en 

fungerande relation. Då studien är utformad som en fallstudie är resultat och slutsatser inte 

automatiskt generaliserbara men kan ändå bidra till förståelse för karakteristiska drag inom 

branschen och dess relationer. 
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8. Vidare forskning 

I en mer omfattande studie hade det varit intressant att utöka antalet undersökta reklambyråer 

till att gälla fler än två. I denna studie jämförs en stor byrå med en relativt liten byrå och för 

att bidra ytterligare kan en studie genomföras där fler byråer av olika storleksordningar 

inkluderas. En undersökning omfattande byråer i olika ägandeformer hade kunnat ge en 

djupare insikt i vad som driver strategiska beslut i påverkade kundrelationers utformning. 

Det vore också intressant att bredda kundperspektivet och via det komplettera byråernas 

uppfattningar med deras kunders upplevelser för motsvarande relationer. I denna studie har 

kunder intervjuats men dessa har mest bidragit med kompletteringar till byråernas uttalanden 

och alltså inte fått så stort utrymme. Det kan också vara av intresse att ytterligare undersöka 

livscykelns mognadsfas och vad som sker i den mindre delcykel som presenteras i 

teoriutvecklingsavsnittet. Denna delcykel har i nuläget identifierats att ligga inom 

mognadsfasen men på grund av studiens omfattning har denna inte kunnat undersökas 

ytterligare, utan är istället tillgänglig för vidare forskning. 
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10. Bilagor 

Bilaga A: Intervjufrågor – Åsa Ambuhm 
Allmäna frågor: 
● Kan du berätta om ditt jobb och din roll? 

○ Hur ser din kontakt ut med Forsman & Bodenfors? 
● Hur ser länge har AMF jobbat med Forsman & Bodenfors? 
● Jobbar AMF med andra reklambyråer samtidigt eller har jobbat med andra 

reklambyråer tidigare? 
○ Hur skiljer sig dessa samarbeten med det ni har med F&B? 

Relationer 
● Hur definierar du ett lyckat samarbete för er? 
● Hur upplever ni att det är att ha en såpass stor reklambyrå att jobba med?  

○ Finns det för- och nackdelar med att jobba med en stor byrå? 

Långsiktiga och kortsiktiga relationer 
● Hur definierar du en långsiktig relation? Och en kortsiktig relation?  
● Vad är viktigt för att kunna bygga upp en lång relation? 

○ Är det viktigt med långa relationer för er, och i så fall, varför? 
● Finns det problem med långa relationer? 
● Varför tror du att man inte har längre relationer än man har? (snittid 3,5 år) 
● Vad ser du för problem med korta relationer? 

Initiering 
● Vad är det viktigaste när ni väljer vilken byrå ni vill jobba med? 
● Vad är det som avgör om ni inte skulle vilja ingå i ett samarbete? (Avskräckande) 

Uppväxt 
● Hur bygger ni upp ömsesidig tillit till varandra? 
● Vad är viktiga beståndsdelar i att bygga upp tillit? Vad är det som krävs? 
● Är det en skillnad att bygga upp tillit gentemot individer inom byrån och till byrån i 

sig? 
○ Exempel? 

Mognad 
● Hur arbetar ni för att stanna kvar i denna fas? 

○ Varför är denna fas i relationen så viktig? 
● Hur gör man för att stanna kvar i denna fas så länge som möjligt? 
● Hur gör man för att vända trenden om det börjar gå dåligt? 

Avveckling 
● Varför väljer ni att avsluta ett samarbete? 
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Bilaga B: Intervjufrågor – Lina Engler 
Allmänna frågor: 
● Kan du berätta lite om ditt jobb och din roll? 

○ Hur såg din väg ut hit? 
○ Hur länge har du jobbat på Forsman & Bodenfors? 
○ Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
○ Har du någon kundkontakt och hur ser de relationerna ut? 

Reklambranschen, marknaden generellt och Forsman & Bodenfors 
● Vilka typer av uppdrag tar byrån? 
● Skiljer sig reklammarknaden i Sverige något jämfört med andra länder? 
● En B2B-relation inom t.ex. tillverkning baseras på en kravspecifikation från kunden – 

ett lyckat samarbete är att uppfylla denna. 
○ Hur förhåller ni er till detta? 
○ Hur definierar ett lyckat samarbete? 

● Om man ser potential att jobba med en viss kund igen i framtiden, har man då i åtanke 
att jobba med den på ett visst sätt den första gången? 

● I vår teori tar vi upp att det finns två typer av reklamföretag; de som presenterar 
helhetslösningar och de som specialiserar sig på specifika områden. Hur tänker du 
kring detta? 
○ Vad är skillnaden? 

Tele2 och andra stora kunder 
● Hur skiljer sig en relation med ett företag som t.ex. Tele2 med andra, klart mindre 

kunder? 
○ Hur upprätthåller man balansen mellan dessa? 

● Arbetar man likadant, rent strategiskt, med företag i olika storleksordningar och 
budgetar? 

● Hur stor skillnad är det mellan er största kund och er minsta? 

Långsiktiga vs. kortsiktiga relationer 
● Hur definierar du en långsiktig relation och en kortsiktig?  
● Vilken typ av relation siktar ni ofta på? 

○ Vad får ni ut av de olika relationerna? 
○ Fördelar och nackdelar? 
○ Väljer ni olika typer av uppdrag med olika tankar om utkomsten? 
○ Arbetar man annorlunda med en långsiktig relation och en kortsiktig relation? 

Initiering 
● Hur, generellt sett, knyter ni till er nya kunder? 

○ Vet ni från början vilken typ av kund ni möter, eller formar sig uppfattningen 
över tid? 

● Söker ni aktivt efter nya kunder? 
● Hur arbetar ni med dessa i början av relationen? 

Uppväxt 
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● Efter att ni har fått ett uppdrag – vad händer härnäst? 
○ Hur arbetar ni för att lära känna kunden och deras prioriteringar? 
○ Hur bygger ni upp en god relation? 
○ Socialt och/eller professionellt?  
○ Hur jobbar ni för att känna tillit från kunden? 

Mognad 
● Hur ser kontakten ut när man kommit lite längre i relationen? 

○ Innebär ett samarbete daglig kontakt, eller ses man på “deadline” och 
presenterar vad man gjort? 

● Hur mycket påverkar kunden ert dagliga arbete? 
● Skiljer sig ert sätt att arbeta från kund till kund? 

○ Hur i sådana fall? 

Avveckling 
● Hur avslutas ett samarbete? 
● Hur arbetar ni för att upprätthålla relationer - ev. förlänga ett samarbete? 

○ Vill ni det? 
● Vad i kontraktet avgör när uppdraget är slutfört? 

○ Hur bestämmer man när ett uppdrag är klart? 
● Om ni väljer att avsluta en relation, vad kan det finnas för anledningar till detta? 
● Varför väljer ni att avsluta samarbeten? 
● Varför väljer kunden att avsluta ett samarbete? 

Energibevarande 
● Hur kan man arbeta för att bibehålla erfarenheter, kontakter, good will, lojalitet m.m. 

från avslutade relationer och ta med dem in i nästa? 
○ Arbetar ni ens så? 

● Vad är viktigt att lära, och ta med, från avslutade relationer?  
● (Hur) arbetar ni för att bibehålla denna “energin”? 
● Händer det att man återupptar kontakt med en gammal kund? 

○ Börjar man då om på ruta ett eller hur fungerar det? 
○ Vad har man för nytta av att jobba med en kund man jobbat med förut? 

Negativa aspekter med relationer 
● Det var ju ni som t.ex. avbröt samarbetet med Tele2, berätta lite om detta. 

○ Hur kom det sig? 
● Finns det en känsla av att relationer och arbete kan hämma ens arbete? 

○ Någonting negativt med att behålla relationer? 
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Bilaga C: Intervjufrågor – Erik Hellquist & Anna Jansson 
Allmänna frågor: 
● Kan du berätta lite om ditt jobb och din roll? 

○ Hur såg din väg ut hit? 
○ Hur länge har du jobbat på Zellout? 
○ Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
○ Har du någon kundkontakt och hur ser de relationerna ut? 

Reklambranschen, marknaden generellt och Zellout 
● Vilka typer av uppdrag tar byrån? 
● Vad är din uppfattning av marknaden? 

○ Är det lätt att hitta nya uppdragsgivare? 
● Arbetar man likadant rent strategiskt, med företag i olika storleksordningar och 

budgetar? 
● Hur stor skillnad är det mellan er största kund och er minsta? 

Långsiktiga vs. kortsiktiga relationer 
● Hur definierar du en långsiktig relation och en kortsiktig?  
● Vilken typ av relation siktar ni på och varför? 

○ Vad får ni ut av de olika relationerna? 
○ Fördelar och nackdelar? 

● Arbetar man annorlunda med en långsiktig relation och en kortsiktig relation? 

Initiering 
● Hur, generellt sett, knyter ni till er nya kunder? 
● Söker ni aktivt efter nya kunder? 
● Hur tar ni reda på vilka kunder ni ska prioritera? 

Uppväxt 
● Efter att ni har fått ett uppdrag – vad händer härnäst? 

○ Hur arbetar ni för att lära känna kunden och deras prioriteringar? 
○ Hur bygger ni upp en god relation? 

Mognad 
● Hur ser kontakten ut lite senare in på relationen? 
● Hur mycket påverkar kunden ert dagliga arbete? 
● Skiljer sig ert sätt att arbeta från kund till kund, i så fall hur? 

Avveckling 
● Hur och varför avslutas ett samarbete? 
● Hur arbetar ni för att upprätthålla relationer - ev. förlänga ett samarbete? 
● Vad i kontraktet avgör när uppdraget är slutfört? 

○ Hur bestämmer man när ett uppdrag är klart? 
● Om ni väljer att avsluta en relation, vad kan det finnas för anledningar till detta? 

Energibevarande 
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● Om man ser potential att jobba med en viss kund igen i framtiden, har man då i åtanke 
att jobba med den på ett visst sätt den första gången? 

● Hur kan man arbeta för att bibehålla erfarenheter, kontakter, good will, lojalitet m.m. 
från avslutade relationer och ta med dem in i nästa? 
○ Arbetar ni ens så? 

● Vad är viktigt att lära, och ta med, från avslutade relationer?  
● (Hur) arbetar ni för att bibehålla “energin”? 
● Händer det att man återupptar kontakt med en gammal kund? 

○ Börjar man då om på ruta ett eller hur fungerar det? 
○ Vad har man för nytta av att jobba med en kund man jobbat med förut? 

Negativa aspekter med relationer 
● Finns det en känsla av att relationer och arbete kan hämma ens arbete? 

○ Någonting negativt med att behålla relationer? 
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Bilaga D: Intervjufrågor – Joakim Leo 
Allmänna frågor 
● Kan du berätta lite om ditt jobb och din roll? 

○ Hur såg din väg ut hit? 
○ Hur länge har du jobbat på Zellout? 
○ Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
○ Har du någon kundkontakt och hur ser de relationerna ut? 

Reklambranschen, marknaden generellt och Zellout 
● Är det lätt att hitta nya uppdragsgivare? 
● Vad definierar ett lyckat samarbete för er? 
● Vad är skillnaden mellan att vara en liten byrå och en stor? 
● Ser du någon utveckling för hur ni arbetar idag, jämfört med tidigare? 

○  beroende på reklambranschens förändring? 

Energibevarande 
● Hur kan man arbeta för att bibehålla saker (erfarenheter, kontakter, good will, lojalitet 

m.m.) från avslutade relationer och ta med dem in i nästa? 
● Vad är viktigt att lära (och ta med) av avslutade relationer?  
● Är det lätt/svårt att ta med erfarenheter, värden m.m. in i nästa relation? 
● (Hur) arbetar ni för att bibehålla “energin”? 
● Händer det att man återupptar kontakt med en gammal kund? Börjar man då om på 

ruta ett eller hur fungerar det? 
○ Vad har man för nytta av att jobba med en kund man jobbat med förut? 

Initiering 
● Hur, generellt sett, knyter ni till er nya kunder? 
● Söker ni aktivt efter nya kunder? Hur tar ni reda på vilka kunder ni ska prioritera? 
● Vad är det som avgör om ni inte skulle vilja ingå i ett samarbete? 
● Hur “petiga” är ni med vilka kunder ni väljer att jobba med? 

Uppväxt 
● Hur bygger ni upp ömsesidig tillit till varandra? 

○ Hur lång tid tar det att bygga upp detta? Vad kan man göra för att skynda på 
det? 

● Hur arbetar ni för att lära känna kunden och deras prioriteringar? 
● Är det en skillnad att bygga upp tillit gentemot individer inom företag och till 

företaget i sig? Exempel? 
● Vad är viktiga beståndsdelar i att bygga upp tillit? Vad är det som krävs? 

Mognad 
● Hur arbetar ni för att stanna kvar i denna fas? 

○ Varför är denna fas i relationen så viktig? 
● Vad är det som gör att den bästa reklamen produceras här? 
● Hur gör man för att stanna kvar i denna fas så länge som möjligt? Hur vänder man 

trenden om det börjar gå dåligt? 
● Hur arbetar ni för att upprätthålla relationer – förlänga ett samarbete? 
● Händer det att ni byter ut arbetsgruppen som arbetar med ett visst projekt? 
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○ Skapa förnyelse… Varför/varför inte? 

Långsiktiga vs. kortsiktiga relationer 
● Hur definierar du en långsiktig relation? Och en kortsiktig relation?  
● Vad är viktigt för att kunna bygga upp en lång relation? 
● Vad finns det för problem med långa relationer?  
● Varför tror du att man inte har längre relationer än man har? (snittid 3,5 år) 
● Vad ser du för problem med korta relationer? 

Avveckling 
● Varför väljer ni att avsluta ett samarbete? 
● Varför väljer kunder att avsluta samarbeten?  
● Ömsesidigt beslut om avslut? 

○ Finns det externa faktorer som kan göra att man måste avsluta en relation, fast 
att bägge vill fortsätta samarbetet? (T.ex. konjunkturer m.m.) 

● Vad i kontraktet avgör när uppdraget är slutfört? 
○ Hur bestämmer man när ett uppdrag är klart? Bestämt på förhand? 

● Om ni väljer att avsluta en relation, vad kan det finnas för anledningar till detta? 
● Vilka faktorer överväger ni när ni diskuterar ett avslut med en kund? Och vad innebär 

ett avslut? 
● Finns det några problem som har uppstått som har gjort att ni velat avsluta ett 

samarbete hastigt? Eller finns det något som är kritiskt för er som inte har hänt än?  

Något om de negativa aspekterna med relationer 
● Finns det en känsla av att relationer och arbete kan hämma ens arbete? 

○ Någonting negativt med att behålla relationer? 
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Bilaga E: Intervjufrågor – Axel Söderlund 
Allmänna frågor: 
● Kan du berätta lite om ditt jobb och din roll? 

○ Hur länge har du jobbat på Forsman & Bodenfors? 
○ Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
○ Har du någon kundkontakt och hur ser de relationerna ut? 

Reklambranschen, marknaden generellt och Forsman & Bodenfors 
● Vad är din uppfattning av marknaden? 

○ Hur är det att hitta nya uppdragsgivare? 
○ Har du märkt en förändring sen du började? 
○ Vad betyder produkterna för företagen?  

● Vad definierar ett lyckat samarbete för dig? 
● I vår teori tar vi upp att det finns två typer av reklamföretag; de som presenterar 

helhetslösningar och de som specialiserar sig på specifika områden. 
○ Hur tänker du kring detta?  

Tele2 och andra stora kunder 
● Hur skiljer sig en relation med ett företag som t.ex. Tele2 med andra, mindre kunder? 
● Hur stor skillnad är det mellan er största kund och er minsta? 

○ Stort spann och skillnad, eller har man väldigt homogena kunder? 

Långsiktiga vs. kortsiktiga relationer 
● Vad ser du för fördelar med att ha långsiktiga relationer till kunder? 
● Hur skiljer sig de långsiktiga relationerna från de kortsiktiga? 

Uppväxtfasen 
● Efter att ni har fått ett uppdrag - vad händer härnäst? 

○ Hur arbetar ni för att lära känna kunden och deras prioriteringar? 
○ Hur bygger ni upp en god relation? Socialt och professionellt? 

Mognadsfasen 
● Innebär ett samarbete daglig kontakt, eller ses man på “deadline” och presenterar vad 

man gjort? 
● Vad gör ni för att upprätthålla en utveckling av relationen? 

○ Vill stanna kvar i mognadsfasen så länge som möjligt eller hur går det till?  

Avveckling 
● Hur avslutas ett samarbete? 
● Om ni väljer att avsluta en relation, vad kan det finnas för anledningar till detta? 

Energibevarande 
● Om man ser potential att jobba med en viss kund igen i framtiden, har man då i åtanke 

att jobba med den på ett visst sätt den första gången? 
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● Hur kan man arbeta för att bibehålla erfarenheter, kontakter, goodwill, lojalitet m.m. 
från avslutade relationer och ta med dem in i nästa? 

● Vad är viktigt att lära av, och ta med från, avslutade relationer?  
● Händer det att man återupptar kontakt med en gammal kund? 

○ Börjar man då om på ruta ett eller hur fungerar det? 
○ Vad har man för nytta av att jobba med en kund man jobbat med förut? 

Negativa aspekterna med relationer 
● Finns det en känsla av att relationer och arbete kan hämma ens arbete? 

○ Någonting negativt med att behålla relationer? 
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Bilaga F: Intervjufrågor – Jacob Nelson 
● Vad är din roll på Forsman & Bodenfors? 
● Hur långa är de längsta samarbetena som du är inblandad i? 

○ Vad är din roll i dessa samarbeten? 
○ Vilka nyckelfaktorer anser du ligger bakom att dessa samarbeten pågått så 

länge? 
● Beskriv utvecklingen som relationen går igenom med hänsyn till utmaningar och 

förtroende. 
○ Vid tillfällen där samarbetet går sämre – vad har ni för strategier för att få ny 

energi och idéer? 
● Hur arbetar ni för att bevara relationens kvalité när ansvariga kommer och går? 
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Bilaga G: Intervjufrågor – Malena Sténson 
● Vad är din jobbtitel? 
● Vad har du för kontakt med Zellout?  

○ Träffas ni regelbundet eller sporadiskt?  
○ Skiljer det sig över tid? 

● När började ert samarbete med Zellout?  
○ Kände ni till deras arbete sen tidigare?  
○ Utlyste ni en pitch för många byråer eller gick ni direkt till dem?  
○ Vad var viktigast när ni valde byrå? 

● Har ni jobbat med andra byråer tidigare?  
○ Vad fick er att byta / Vad har fått er att stanna kvar? 

● Vi betraktar Zellout som en relativt liten byrå – ser ni några fördelar eller nackdelar 
med att arbeta med en mindre byrå?  
○ Påverkar det ert gemensamma arbete?  

● Den tillit ni har till arbetet som Zellout utför – är den riktad mot hela företaget eller 
mot individer på företaget? 
○  Har detta förändrats under er relation? 

● Om ni av någon anledning skulle välja avsluta ert samarbete, ser du möjlighet till att 
ni skulle återuppta kontakten vid ett senare skede?

!60


