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SAMMANFATTNING 
Denna studie utgår från att det existerar ett utbrett missnöje kring relationen mellan 

reklambyråer och deras kunder. Missnöjda kunder menar bland annat att problemen i deras 

relation med reklambyråer grundar sig i att kostnaderna för reklambyråernas tjänster ej 

motsvarar nedlagt arbete samt att reklambyråerna inte har varit tillräckligt seriösa som 

leverantörer. Missnöjda reklambyråer upplever till exempel att företagsledningar ofta är fega 

och oförstående om vad reklamen kan bidra med i marknadsföringsmixen. Att 

reklambyråcheferna ger sina kunder låga betyg i branschundersökningar kan ses som ett bevis 

på detta.  

 

Vad som är av intresse i denna undersökning är att de lösningarna som presenteras sällan 

berör hur missnöjet i relationen kan överbryggas med hjälp av olika betalningsmodeller. 

Syftet med studien är att med hjälp av en kvalitativ undersökning utreda: dels hur 

reklambyråer och deras kunder i Stockholm ser på relationen dem emellan; dels vad som 

påverkar dem vid val av betalningsmodell och slutligen hur detta val inverkar på aktörernas 

upplevda relation? För att uppnå detta kommer studien använda ett kvalitativt 

intervjuförfarande med tolv respondenter. 

 

Teorin som används i undersökningen är bland annat tidigare studier kring relationen mellan 

reklambyrå och kunder. Agentteori används för att visa hur ett företag med hjälp av 

betalningsmodeller kan förhålla sig gentemot byråer. Slutligen beskrivs de olika formerna av 

betalningsmodeller som används mellan reklambyråer och deras kunder: det första innebär att 

byråns ersättning baseras på mediebudgeten, den andra modellen utgörs vanligtvis av olika 

former av arvoden, den tredje är modeller som är grundade på resultat.  

 
Slutsatsen är att vissa kunder och reklambyråer via betalningsmodeller försöker underlätta 

relationen. De finns även andra som inte tycks ta hänsyn till relationen vid val av 

betalningsmodeller, utan ser betalningsmodeller som ett medel för att uppnå kostnadskontroll.   
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1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Reklam är ständigt närvarnade i den moderna människans direkta närhet, där dess syfte i 

grunden är att få oss att konsumera varor, tjänster, uppfattningar, idéer, upplevelser. I de flesta 

vardagssituationer nås vi av reklambudskap, vare sig vi är på tunnelbanan, läser tidningen 

eller är hemma i tv-soffan, detta är något som de flesta av oss har en åsikt om. Förutom att 

vara en ofta debatterad och många gånger illa ansedd företeelse i det svenska samhället, så 

lider även branschen av interna problem. 

 

Det är vanligt att man inom reklambranschen ger uttryck åt hur samarbeten mellan 

reklambyråer och kunder haltar (Van den Brink, 2004; Svensson, 2004). Faktorer som anses 

förklara bristerna i samarbeten är bland annat att det uppstår problem på det personliga planet 

mellan parterna. En förklaring till varför detta inträffar är att parterna har olika former av 

utbildning, eller att representanterna från kunderna och reklambyråerna inte har liknade nivåer 

av kunskap och kvalifikationer. Detta leder till att parternas skilda bakgrunder medför att de 

har svårt att enas kring begrepp, något som leder till dålig kommunikation och därmed ofta 

ger upphov till misslyckade samarbeten. (Ewing et al, 2001) 

 

Det finns ett utbrett missnöje bland kunderna i reklambranschen, undersökningar visar att 

kunderna ofta funderar på att byta reklambyrå (Dalin, 2004). Missnöjda kunder menar bland 

annat att problemen i deras relation med reklambyråer grundar sig i att kostnaderna för 

reklambyråernas tjänster ej motsvarar nedlagt arbete samt att reklambyråerna inte har varit 

tillräckligt seriösa som leverantörer. Andra orsaker till reklamköparnas missnöje är bristande 

personkemi, dålig förståelse mellan parterna och att tidsplaner inte följs. (Van den Brink, 

2004) 

 

Ett exempel på ett samarbete som misslyckades finns mellan reklambyrån Forsman & 

Bodenfors och JC. Där den dåvarande marknadschefen på JC, Anders Collin uttryckte 

följande: ”Vi har haft en tuff resa med F&B, det är inte någon hemlighet. F&B är ju en 

otroligt bra byrå, men jag tror att de glömde bort att vi var en ny kund, där det hade varit 

viktigt att man först bygger upp en bra relation innan man kör igång samarbetet på allvar”. 

(Grahn Brikell, Resumé 2002-10-03) 
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Ytterligare ett exempel på kritik kommer från marknadschefen på Poolia: ”anledningen är att 

vi inte fick den uppmärksamhet vi ville ha”. (Grahn Brikell, Resumé 2004-10-21) 

 

Bland reklambyråerna uttrycks det ett missnöje med att kunderna vill göra om deras kreativa 

idéer, något som har en negativ inverkan på relationen till motparten (Devinney, Dowling, 

Collins, 2005). Reklambyråer upplever också att företagsledningar ofta är fega och 

oförstående om vad reklamen kan bidra med i marknadsföringsmixen (Jonsson, 2005). Vidare 

ger reklambyråcheferna sina kunder låga betyg när de skall betygssätta dessa enligt en 

branschundersökning publicerats i Dagens Media (Van den Brink, 2004-11-17). På 

reklambyråerna uttrycks bland annat att kunderna kan bli bättre och tydligare på att 

kommunicera i inledningsskedet av samarbetet. Kunderna bör också bli mer långsiktiga samt 

att ha bättre kunskap inom marknadsfrågor, sin omvärld, ekonomi och medier. (Van den 

Brink, 2004-11-17) Det förekommer olika teorier och studier som visar hur aktörerna kan 

undvika några av dessa problem i samarbetet. En metod som sällan nämns är hur aktörerna 

med hjälp av betalningsmodell kan kontrollera och styra samarbetet för att undvika dessa 

problem. Hur kunderna förhåller sig till samarbetet med reklambyrån kan alltså potentiellt 

visa sig i deras val av betalningsmodell. 

 

 

1.2 Betalningsmodeller 

Det förekommer tre grundläggande betalningsmodeller mellan reklambyråer och deras 

kunder: det första innebär att byråns ersättning baseras på mediabudgeten, den andra modellen 

utgörs av olika former av avgifter, den tredje är modeller som är grundade på resultat.  

 

Traditionellt agerade reklambyråerna som mellanhand mellan medierna och reklamköparna, 

där de producerade reklam samt placerade denna i medierna. Under detta system fick 

reklambyråerna kommission efter i vilken utsträckning deras kommunikativa produkter 

användes av kunderna. Denna betalningsmodell innebar att om en reklamlösning användes 

mycket av kunderna fick reklambyråerna således mer betalt. Under de senaste årtiondena så 

har strukturen förändrats i Sverige och mediebyråer har tagit över som mellanhand mellan 

medier och annonsörer. Reklamkunderna valde att frångå denna betalningsmodell eftersom de 

var obekväma i en lösning där reklambyråerna hade ekonomiska incitament att rekommendera 

användningen av kostnadskrävande medier istället för andra former av marknadsföring. När 
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reklambyråerna avvecklade de egna avdelningarna för placering av reklam innebar detta att de 

inte kunde ta betalt enligt det ursprungliga förfarandet. (Robinson, 2002) 

 

Det som tog över efter kommissionsförfarandet var avgifter av olika slag. Den vanligaste 

formen var länge ett timdebiteringssystem, där reklambyrån fakturerar nedlagda timmar på ett 

projekt till kunderna. Att debitera för varje enskild timme har idag till stor del ersatts av 

årsavtal eller fasta offerter för enskilda kampanjer. (Robinson, 2002) 

 

Idag används olika former av avgifter, men undersökningar visar på en ökad användning av 

resultatbaserade modeller (Pollack et al, 1998). En grundförutsättning för att dessa modeller 

skall kunna användas är att det går att isolera effekten av enskilda kampanjer, något som man 

i branschen inte är överens om huruvida det är möjligt. Enligt Dalin och Svensson så är det 

inte många samarbeten som bygger på resultatbaserade modeller däremot finns det enligt 

undersökningar en vilja bland aktörerna att utveckla sådana system (Dalin, 2004; Svensson, 

2004).  
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1.3 Problematisering 

Målet med inledningen till denna uppsats är att belysa det faktum att det existerar en 

omfattande debatt som behandlar problem inom relationen mellan reklambyrå och kund. 

Beroende på vilken part som tillfrågas ges olika svar på vad de anser vara problematisk i 

relationen. Vad som är intressant är att de lösningarna som presenteras sällan berör hur 

problemen kan överbryggas med hjälp av olika betalningsmodeller.    

 

Vad som anses vara viktigt vid val av betalningsmodell kommer studeras med bakgrund av 

vad de undersökta anser vara en bra relation. Anledningen till varför det är intressant att 

förena de inblandades åsikter kring relationen och betalningsmodeller är att undersöka 

huruvida de olika betalningsmodellerna påverkar de existerande relationerna, samt hur de 

påverkar dessa. 

1.4 Frågeställningar  

Studien frågeställning är tvådelad och de både frågorna kommer att tolkas och förstås ställda 

mot varandra:  

– Vad anser aktörerna vara viktigt vid val av betalningsmodell? 

– Vad anser aktörerna vara en bra relation? 

1.5 Syfte  

Syftet med studien är att med hjälp av en kvalitativ undersökning utreda: dels hur 

reklambyråer och deras kunder i Stockholm ser på relationen dem emellan; dels vad som 

påverkar dem vid val av betalningsmodell och hur detta val inverkar på aktörernas upplevda 

relation? 
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1.6 Uppsatsens disposition 

Kapitel 1 I detta kapitel behandlas bakgrunden kring ämnet samt en presentation av vårt syfte 

och frågeställning.  

Kapitel 2 I metodkapitlet redovisas valet av vetenskaplig ansats, tillvägagångssätt och kritik 

av metod. 

Kapitel 3 I teorikapitlet ges en beskrivning av tidigare som hanterar relationer mellan 

reklambyrå och kund. Vidare presenteras agentteori och olika former av betalningsmodeller 

som traditionells används mellan de undersökta aktörerna. 

Kapitel 4 Empirikapitlet redovisar en sammanställning av resultatet från den genomförda 

undersökningen.  

Kapitel 5 och 6 Uppsatsen avslutas med en analys och slutsats där den genomförda 

undersökningen diskteras med bakgrund av de använda teorierna.  
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2 METOD 
Här presenteras synen på vetenskap och kunskap, samt den forskningsmetodik som 

används i uppsatsen. Här beskrivs även hur empiri och teori används samt en redogörelse 

för valet av metod. I detta kapitel presenteras också uppsatsens tillvägagångssätt. 

2.1 Tillvägagångssätt  

Det finns en mängd skilda metoder för hur det går att gå tillväga för att skriva en uppsats. 

Tillvägagångssätt bestäms av uppsatsens syfte, problem och frågeställning. Det är vanligt 

att skilja mellan kvantitativa och kvalitativa metoder för att beskriva tillvägagångssätt för 

författandet av en uppsats.  

 

En kvalitativ metod kännetecknas av en närhet till enheterna i undersökningen. Det essentiella 

med detta angreppssätt är skapandet av en djupare förståelse, en helhetsbild av det som 

studeras, inte att pröva om informationen har generell giltighet. (Holme & Solvang, 1991).  

 

Ett kvalitativt angreppssätt passar syftet med denna studie. Syftet med studien är att med hjälp 

av en kvalitativ undersökning utreda: dels hur reklambyråer och deras kunder i Stockholm ser 

på relationen dem emellan; dels vad som påverkar dem vid val av betalningsmodell och hur 

detta val inverkar på aktörernas upplevda relation. Genom att låta intervjupersonerna med 

egna ord berätta om sina erfarenheter och uppfattningar istället för att välja ett kvantitativt 

tillvägagångssätt kan vi på ett bättre sätt uppnå syftet med studien. Den information som 

kommer att krävas för att besvara den ovannämnda frågeställning tror vi finns hos ett antal 

individer som dagligen arbetar inom denna relation. Dessa individer har ofta positionen som 

marknadschefer på företag samt deras motpart på byråerna, vilket utgörs av projektledare eller 

byråledare. Dessa personer bör kunna beskriva hur deras verklighet ser ut och vilka problem 

och möjligheter de uppfattar finns inom det studerade.  

 

Enligt Holme & Solvang (1991) så finns det i alla veteskapliga arbeten en vilja att skapa en 

ökad förståelse kring de fenomen som studien ämnar undersöka. Detta kan uppnås på flera 

olika sätt. Forskare som väljer den induktiva metodiken studerar samband mellan flera 

enskilda fall och ämnar med studien generera ny teori. Den induktiva metodiken utgår ifrån 

insamlade empirin. Den deduktiva metoden utgår istället från befintliga teorin. Den skiljer sig 

från den induktiva genom att den avser att verifiera eller falsifiera en befintlig teori, inte 
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generera ny teori. Den tredje metoden är den abduktiva, vilket är en blandning av de två 

föregående metoderna. Den utgår liksom det induktiva angreppssättet från empiriska fakta 

men avvisar inte den teoretiska föreställningen vilket den deduktiva ansatsen har som 

förutsättning. (Alvesson & Sköldberg, 1994)  

 

Abduktiv metod ger forskaren en möjlighet att använda delar från både det induktiva och det 

deduktiva förhållningssättet, till exempel tillåts forskaren använda ny teori i kombination med 

empiri i analysen för att upptäcka nya mönster. Detta kan ses som en mer pragmatisk 

inställning till forskningen. Vår undersökning kommer att pendla mellan teoretisk förankring 

och empiri. Vi använder således ett abduktivt förhållningssätt i studien, detta eftersom vi 

finner att det ligger i linje med hur vi kan använda teorierna för att klargöra frågeställning. 

(Holme & Solvang, 1991) 

Efter att ha granskat teorier och tidigare forskning har vi skapat oss en egen uppfattning om 

vilka olika faktorer som påverkar problemområdet. Detta första skede var således av deduktivt 

karaktär, då teorierna fick utforma och ge riktning åt arbetet. Under empiriinsamlingen var 

arbetet istället mer induktivt inriktat, där studier och intervjuer hade som mål att ge oss 

möjlighet att definiera olika faktorer ur den information som genererats.  

Studien ämnar uppnå vad Holme & Solvang (1991) beskriver som aktörrelevans och då 

genom att uppfylla det som de beskriver som ett praxiskriterium.  Detta uppnås genom att 

skapa bättre förståelse av det undersökta för de aktiva inom det undersökta området. 

Praxiskriteriet kan gälla en lösning av olika problem som de undersökta enheterna står inför 

och studien kan då bli relevant för aktörerna genom att den visar på nödvändiga förändringar 

både när det gäller enskilda handlingar eller mer övergripande strukturella faktorer.  Denna 

framställning kan i bästa fall leda till en förändring av rådande praxis men den kan även 

innebära en mer generell framställning och presentation av alternativa handlingsval. (Holme 

& Solvang, 1991) 

 

2.2 Vetenskapssyn 

Valet av en tolkande ansats är lämpligast eftersom studien syftar till att studera de undersökta 

aktörernas upplevda relation, där vi vare sig vi vill eller inte, befinner oss i en värld som redan 

är tolkad av andra sociala aktörer. Detta medför svårigheter, om inte omöjligheter, att finna 

fakta som inte kan ifrågasättas. Den bild av verkligheten vi får från våra respondenter är redan 
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tolkade av dessa, vilket gör att det nästan alltid finns flera olika sätt att tolka dem 

(Gustavsson, 2003).  

 

På grund av detta väljer vi att inte använda oss av mera positivistiska teorier. Dessa kan ofta 

ha ett bättre förklaringsvärde, men är inte lika väl lämpade för att öka förståelsen kring det 

som studeras i denna uppsats. Positivism och empirism är bättre lämpade för att undersöka 

redan existerande teori. Däremot lämpar de sig inte lika väl när den kunskap som eftersträvas 

inte existerar annat än i aktörernas handlingar, tolkningar och känslor. Positivister ställer sig 

ofta skeptiska till att meningsfulla påståenden och fenomen kan ha en subjektiv innebörd och 

strävar också efter att finna vad man anser vara den verkliga sanningen. (Gilje & Grimen, 

1992). Vad vi är ute efter i denna uppsats är däremot just de subjektiva upplevelserna kring en 

relation mellan två parter.  

2.2.1 Urvalsprocessen 
En tolkande vetenskapssyn på urvalsprocessen ställer inte några krav på att forskaren skall 

bevisa sina tolkningar genom att använda sig av slumpmässiga eller stora urval för att få 

representativa respondenter. Urvalsprincipen bygger istället på att tillföra sin tolkning nya 

kvalitativa poänger, inte fler respondenter som bekräftar de tolkningar som forskaren redan 

har gjort. (Gustavsson, 2003) Studiens syfte, att skapa en förståelse för det studerande innebär 

att ett representativt urval är av ringa betydelse i jämförelse med vikten av det kvalitativa 

innehållet i det empiriska materialet. 

 

Urvalet i studien är ett experturval med geografisk begränsning till Stockholm. Studien är 

avgränsad till huvudaktörerna inom relationen reklambyrå och kund. De som har kontaktats är 

projektledare och chefer på reklambyråer, samt marknads- och varumärkeschefer hos de 

undersökta kunderna. Dessa är de som har störst inblick och kunskap om relationen mellan 

parterna. Antalet intervjuer i kvalitativa undersökningar kan ibland upplevas som få i 

förhållande till vad som genomförs i kvantitativa undersökningar, men eftersom ett urval vid 

en kvalitativ studie inte sker utifrån syftet att vara representativ och allmänt generaliserbar så 

anser vi att detta inte utgör ett hinder för genomförandet av denna studie. Genomförs 

dessutom för många intervjuer kan svårigheter uppstå när det insamlade materialet skall 

bearbetas, något som kan innebära att analysen blir ytligare än vad som är avsett. 

(Gustavsson, 2003)   
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2.2.2 Primärdata 
I denna studie kommer en kvalitativ intervjustudie att tillämpas. De som intervjuas är 

verksamma och anställda inom reklambranschen eller inom marknadsföring på kundsidan. 

Vi tror att de med sin expertkunskap kan ge oss en inblick i aktörernas verksamhet, samt 

att bidra med information kring frågeställningarna. De som har intervjuats är: 

 

Sten Andersen, VD RedCell  

Anders Andersson, VD Scooter Sthlm 

Hugo Mann, planner/projektledare Ehrenstrahle 

Kent Andersson, VD Lennandia Advertising  

Jonas Bauer, VD/Projektledare ANR 

Martin Gumpert, VD Garbergs 

Marie Nylin, marknadschef Vattenfall  

Ulf Hermansson Samell, marknadschef Sas  

Ann Therese Enarsson, F.D. VD Nonsmoking generation 

Mikael Hellman, brand manager if 

Mats Holmberg, kommunikationschef Trygg-Hansa 

Marta Tiberg, reklamchef Telia-Sonera Sverige 

  

Det som i vardagligt tal betecknas som intervju är ett relativt brett begrepp och kan 

innefatta allt från att ställa strikt konkreta frågor utifrån en intervjumall till att ha en öppen 

diskussion med respondenten (Gustavsson, 2004). För att kunna föra en diskussion om vårt 

förhållningssätt till den empiriska informationen, behövs det därför en strukturering och 

genomgång av vad vi definierar som intervju. 

Gustavsson (2004) gör en åtskillnad mellan tre olika typer av muntligt kunskapande vilka 

delas upp i intervju, samtal och dialog. Denna åtskillnad återkommer även i annan litteratur 

om forskningsmetodik och delas då oftast upp i strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer (Holme & Solvang, 1991). Intervju beskrivs som den mest 

formella formen av muntligt kunskapande, medan dialog är den öppnaste formen. På en 

mindre formell nivå än intervju, men fortfarande inte helt interaktiv likt dialogen befinner 

sig samtalet eller semistrukturerade intervjuer. Styrkan i samtal som intervjuform är att 

forskaren utövar liten påverkan och styrning på respondenterna.  Det som avses med 

samtal är att generera subjektiv data, något som är en grundförutsättning för den subjektiva 

karaktär i frågeställningarna för denna uppsats. (Holme & Solvang.1991) Vi har med 
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bakgrund av detta bestämt att utföra semistrukturerade personliga samtal på cirka en halv 

till en och halv timme per respondent. Innan genomförandet av samtalet har författarna 

genomarbetat, vad Holme & Solvang (1991) kallar en manual till samtalet. Denna skall 

användas för att inte tappa fokus på det som ämnas undersöka under samtalen.(Holme & 

Solvang, 1991) Vidare har en bandspelare använts för att spela in det som sägs under 

samtalet. Detta för att underlätta en reflekterande diskussion med respondenterna. 

 

2.3 Undersökningsdesign 

Som tidigare nämnts har vi använt oss av en kvalitativ intervjustudie i form av samtal. För 

att utföra detta används en intervjumall uppbyggd av frågor med en öppen karaktär. Syftet 

med dessa var att styra samtalet kring de frågor som ämnas undersökas. Vi är öppna för en 

diskussion när våra respondenter har åsikter som går utanför det planerade samtalet, 

förutsatt att dessa bidrar till att ytterligare skapa förståelse kring studien. Valet att använda 

av en samtalsmall kan förklaras med att vi vill kunna styra samtalet och få svar på de 

ställda frågorna för att sedan jämföra dessa. Den öppnare formen av undersökning som 

bygger på en dialog minskar möjligheten till jämförelse samtidigt som en mer 

kontrollerade form av intervju styr för mycket. (Gustavsson, 2004) Valet av intervjuformen 

som kallas samtal är en bra sammansättning mellan dessa två.  

2.3.1 Metod val för intervjuerna 
De genomförda intervjuerna pågick mellan tjugo minuter och nittio minuter. Intervjuerna har i 

samtliga fall ägt rum på våra respondenters kontor där endast vi och dem vi har intervjuat 

varit närvarande under intervjun. 

 

Vi har innan genomförandet av intervjuerna informerat våra respondenter om att deras namn 

kommer anonymiseras i studien. Eftersom studien efterfrågar åsikter kring en relation finns 

det enligt vår mening en fara att våra respondenters svar påverkas av rädslan att underminera 

sin ställning gentemot motparten. Det är viktigt att komma ihåg att den studerande branschen 

inte är särskilt stor, varken till geografiskt omfång eller till antalet verksamma. Dessutom har 

samtliga av dem vi har intervjuat efterfrågat att få läsa studien när den är genomförd. 

Anonymiseringen gjordes med bakgrund av att negativa uttalanden om den andra parten 

potentiellt skulle kunna innebära ekonomiska konsekvenser om vi skulle redovisa källan.  
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Nackdelen med att anonymisera respondenternas är att trovärdigheten i det som framställs 

påverkas, eftersom läsaren inte kan granska den enskilda källan till informationen. Vi anser att 

anonymiseringen ger ärligare svar från respondenten, vilket motvägar nackdelen med att deras 

identitet döljs. Vidare så är syftet med studien att undersöka aktörernas upplevda relation, där 

betydelse ges till vad de olika aktörerna i form av reklambyrå och företag anser om relationen 

inte specifikt vad byrå X eller företag Y anser.  

 

2.4 Kritik av metodval 

Urvalsprocessen i denna studie kan kritiseras för att den inte ger ett representativt urval och 

således inte kan leda till giltiga generaliseringar (Gilje & Grimen, 1992). Generaliseringar är 

dock inte det centrala syftet med kvalitativa metoder, trots detta har urvalet av 

undersökningspersoner ändå en avgörande betydelse för undersökningen. Används fel 

urvalsgrupp kan det leda till att den information som framkommer i studien blir värdelös i 

relation till den utgångspunkt som studien ämnade undersöka. Vidare går det att kritisera 

denna metod för dess lägre grad av intersubjektivitet i jämförelse med en kvantitativ metod, 

då det är svårt att få liktydiga svar vid upprepning. Som svar till detta påpeka det faktum att 

den mänskliga faktorn vid social interaktion inte går att förbise. Människor reagerar alltid på 

andra individer och vi tror att det är ytterst svårt att skapa en situation där denna interaktion 

inte påverkar utfallet av en intervju (Gustavsson, 2003).  

 

2.4.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och den använda mätprocedurens förmåga 

att generera samma resultat vid upprepande mätningar. Reliabilitet åstadkoms följaktligen 

genom resultatets repeterbarhet och intersubjektiv tillgänglighet. I en kvalitativ studie är 

intersubjektivitet svårare att uppnå än i en kvantitativ studie eftersom resultaten inte är 

mätbara på samma sätt. Intersubjektiviteten i denna studie försvåras då de genomförda 

intervjuerna är till formen samtal, vilket innebär att det är svårt att upprepa dessa till fullo 

och erhålla samma resultat som genererats i denna studie. (Gustavsson, 2003)  

 

Som tidigare nämnts är syftet med kvalitativ forskning är inte att skapa generella lagar eller 

lösningar på problem utan att bidra till en djupare förståelse (Gilje & Grimen, 1992). 

Reliabilitet i detta arbete är därför beroende av hur välgjorda och rimliga tolkningarna är 
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utförda. Målsättningen i denna studie är därför att inneha en kritisk och ifrågasättande 

inställning empiriska material som avses tolkas, samt gentemot författarna som tolkare. 

Reliabilitet visar på i vilken grad ett resultat har tillförlitlighet, något som är beroende av i 

vilken utsträckning en mätprocedur visar på samma resultat vid repeterade mätningar. 

Reliabiliteten mäter ett resultats tillförlitlighet, men tillförlitligheten kan avse andra 

fenomen än de man avser att mäta. Därför är det även viktigt att ta hänsyn till validiteten. 

(Gustavsson, 2004)  

 

Med validitet avses att förklara i vilken utsträckning ett empiriskt mått mäter vad det avser 

att mäta. Validitet är ett mått på hur väl en undersökning träffar det som skall undersöka. 

Att undersökningen är tillförlitlig är en förutsättning för dess validitet, men det är inte 

liktydigt med att ett reliabelt mått har validitet. (Gustavsson, 2004) Vi strävar i denna 

undersökning efter att uppnå en så hög validitet som möjligt genom att använda flera 

teoretiska förhållningssätt och vetenskapliga fakta.  

2.4.2 Källkritik 

Vi har som målsättning att förhålla oss genomgående kritiska till de primär- och de 

sekundärkällor som används, men även till den vetenskap och metod som styr 

tillvägagångssättet. Det är även viktigt att vi försöker att förhålla oss kritiska till oss själva 

och till vår medvetenhet om de föreställningar som påverkar oss.  

Av de tryckta källor som används har förstahandskällorna större trovärdighet. 

Andrahandskällor, eller indirekta källor bygger på förstahandskällor vilka har gjorts om, 

lagts till, tolkats eller på ett eller annat sätt förändrats över tiden vilket minskar 

trovärdigheten. Målet har varit att kontinuerligt förhålla kritiskt oss till den information vi 

använder oss av. En nackdel med en standardiserad samtalsmall är att andra tänkbara 

förklaringar kan förbises, eftersom en mall innebär att undersökaren startat från vissa 

antaganden och uteslutit andra tänkbara frågor. Uteslutanden och antaganden om 

omvärlden och hur den fungerar styrs av våra erfarenheter, personlighet, tro, kunskap om 

ämnet. De svar som ges i intervjun är beroende av de frågor som ställs och resultatet kan 

med en dåligt utformad samtalsmall bli missvisande.  

 

Vi försöker undvika detta genom att använda en samtalsmall samtidigt som utrymme ges 

till våra respondenter att komma med information som inte är inom ramen för mallen. 

Störningar i insamlingen av primärdata i denna studie kan också uppstå på grund av att 
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intervjuaren inte genomför frågorna på ett korrekt sätt, samt att intervjuaren genom sitt 

handlande påverkar respondentens svar. (Gustavsson, 2003) 

 

2.5 Sammanfattning 

I metoddelen presenteras och motiveras valet av kvalitativ ansats. I denna del beskrivs 

även vilka tankar som ligger bakom urvalet av respondenter samt varför uppsatsen bygger 

på samtal som intervjuform. Vidare motiveras varför en intervjumall uppbyggd av frågor 

med en öppen karaktär kommer att användas. Uppsatsens trovärdighet diskuteras med 

utgångspunkt i reliabilitet, validitet och källkritik. 
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3 TEORI 

3.1 Studier av relationen mellan reklambyrå och dess kund 

Det finns en mängd studier som behandlar relationen mellan reklambyrå och dess kund. Här 

nedan kommer ett urval av dessa presenteras övergripligt. 

 

Traditionellt har reklambyråer inte övervakats och kontrollerats av dess kunder (Helgesen, 

1994). Enligt Helgesen (1994) agerade de tidigare aktörerna i en bransch som till stor del var 

styrd av kreativitet och där följden var att byråerna upplevde en hög grad av självständighet. 

Beard (1996) skriver att detta har ändrats och att samarbetet numera är av sådant slag att 

kunden i högre utsträckning involveras i det kreativa utförandet av den köpta byråtjänsten. 

Följden blir att resultatet av byråns produktion styrs och påverkas i stor grad av huruvida 

interaktionen mellan byrå och kund fungerar (Beard, 1996).  

 

Varje byrå strävar efter att skapa framgång för sina kunder då detta förbättrar deras chanser att 

bibehålla sina kunder. Från kundens perspektiv kan framgång härledas till vilka effekter 

byråns tjänster genererat i form av till exempel ökad kännedom eller försäljning (Verbeke, 

1988). Verbeke (1988) skriver att konflikter mellan byrå och kund ofta uppstår på grund av att 

kundens övergripande strategier inte kommuniceras tillräckligt tydligt till byrån. Hotz et al 

(1982) stödjer detta genom att beskriva hur kunden måste bli tydligare på att kommunicera 

sina strategier och mål till byrån samt vilken roll byrån har i dessa. Konsekvensen kan annars 

bli att den enskilda reklamåtgärden genererar till exempel ökad försäljning men att kunden 

trots detta är missnöjd med byrån eftersom reklamåtgärden inte överensstämmer med kundens 

övergripande affärsstrategiska mål. (Verbeke, 1988; Beard, 1996) Det är en vanligt 

förekommande orsak när kunden byter byrå att denna inte är nöjd med att byråns kreativa 

utförande inte är tilltäckligt kopplat till företagets verksamhetsområde (Henke, 1995). Henke 

(1995) beskriver denna problematik med att en uppseendeväckande reklam kan på kortsikt 

öka försäljning och kännedom men kan vara skadligt för kunden på lång sikt. Val av byrå 

grundas ofta på byråns förmåga att skapa kreativa och innovativa lösningar men relationens 

betydelse för huruvida kunden är nöjd eller inte får större betydelse ju längre relationen 

fortgår (Henke, 1995). 
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Lovelock och Young (1979) menar att komplexiteten av det som produceras gör att parterna 

bör sträva efter ett nära samarbete där partnerskap är målet. Korganonkar och Bellenger 

(1985) betonar att då de tjänster som produceras präglas av komplexitet bör det ställas höga 

krav på att kunden har erfarenhet av köp av byråtjänster och en relevant utbildning för att 

samarbetet skall bli lyckosamt. Ewing et al (2002) menar att aktörernas bakgrund och 

utbildning är viktigt eftersom det påverkar båda aktörernas förmåga att kommunicera och 

förstå varandra. Beroende på hur stor differens i utbildning är, blir kommunikationen och 

förståelsen dem emellan desto viktigare (Ewing et al, 2002). Hotz et al (1982) identifierar en 

annan problematik i kommunikationen mellan aktörerna och att denna går att härleda till att 

det finns för många beslutsnivåer hos kunden. 

 

Beard (1996) och Ewing et al (2002) menar att huruvida kunden är nöjd med sin byrå till stor 

grad speglas av hur deras personliga relation till kontaktpersonen på byrån uppfattas. 

Reklambyråer undervärderar ofta den personliga relationens betydelse då de tror att den 

huvudsakliga anledningen till varför kunden byter byrå beror på missnöje med det kreativa 

utförandet (Ewing et al, 2002). Wackman et al (1987) understryker (betonar, betonar) också 

betydelserna av en bra relation genom att beskriva hur en majoritet av avbrutna reklambyrå 

samarbeten grundas på faktorer av personliga slag och inte på det faktiska resultatet som 

samarbetet resulterat i. Exempel på dessa personliga faktorer är; att kunden inte anser att 

byrån ger dem tillräcklig uppmärksamhet, att byrån inte är tillräckligt engagerad, att byrån 

inte tar tillräckligt mycket initiativ, är oflexibla och byter personal för ofta (Wackman et al, 

1987). Wackman et al (1987) poängterar också att en avgörande faktor till varför kunden 

uppfattar samarbetet med byrån vara produktivt, är huruvida de anser att byråarvodet är 

rimligt eller inte. Slutligen gör Wackman et al (1987) gällande att problem ibland uppstår 

eftersom aktörerna endast utvärderar samarbetet när kris uppstår och då är det ofta för sent att 

komma med rekommendationer.   

 

Beard (1996) genomförde en undersökning där etthundrafyrtio företag från USA medverkade. 

Ur studien framgick det att det existerar ett samband mellan hur länge marknadsförings- 

ansvarige hos kunden suttit på sin position, med hur oklar och tvetydigt denna uppfattar sin 

roll, till hur lång relationen mellan byrå och kund blir. Förklaringen till detta ges av att desto 

säkrare denna är i sin roll internt desto tydligare kan han/hon kommunicera företagets 

förväntningar till byrån (Beard, 1996). Wackman et al (1987) skriver att en bra relation 

mellan byrå och kund präglas av kontinuerliga möten.  
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Labahn (1996) utförde en omfattande studie i USA med tvåhundrasexton marknadsdirektörer 

som jobbar med en extern reklambyrå. Studien ämnade undersöka dels, hur reklambyråer kan 

förbättra deras service för att stärka relationen mellan dem och dess kund, samt undersöka 

eventuella samband mellan dessa faktorer. I studien framgick att byråer som inte får tillgång 

till information av affärsstrategiskt slag bör sträva efter att öka kundförtroendet enligt de 

marknadsdirektörer som studien innefattade. En annan form av missnöje yttrar sig i samband 

med byråns kostnadsdebitering, ett missnöje som förstärks om kunden upplever att den 

personliga relationen med motparten inte fungerar. Vidare visar studien på att byrån kan 

påverka kundens perception av de personliga aspekterna på relationen genom att arbeta 

hårdare och visa flexibilitet och öppenhet mot kunden. (Labahn, 1996) 

 

3.2 Agentteori  

Det finns i grunden två valmöjligheter för företag med behov att utarbeta reklamstrategier 

eller skapa reklamkampanjer. Det första alternativet är att producera dessa delar själv och 

det andra är att vända sig till en reklambyrå. Väljer företaget det senare alternativet uppstår 

bland annat ett behov efter någon form av betalningsmodell för att kompensera reklambyrån. 

Hur ett företag med hjälp av betalningsmodeller kan förhålla sig gentemot byråer förklaras 

ofta med hjälp av agentteorin (Spake et al, 1999; Ellis & Johnson, 1993; Hotz el al, 1982; 

Calantone & Drury 1979).  

 

Agentteorin kretsar kring två aktörer, en principal och en agent som samverkar för att uppnå 

vissa mål. Dessa mål är delvis gemensamma, men aktörerna agerar även i egenintresse för att 

uppnå enskilda ändamål. Denna teori härstammar från den nationalekonomiska vetenskapen 

(Schotter, 2001; Eisenhardt, 1985; Ross, 1973), och fokus har varit att formulera olika typer 

av kontrakt eller belöningssystem för att överkomma spänningarna mellan principal och 

agent. Enligt Eisenhardt (1985) uppstår en agentrelation mellan två eller flera parter när en 

aktör agerar (agent/reklambyrå) för en annan aktörs räkning (principal/kund).  

 

Agentteorin hanterar två avgörande problem som kunden står inför i samarbetet med 

reklambyrån. Det första uppstår mellan reklambyrå och kund när den senare vill utföra en 

kampanj men står utan reklambyrå, eller om kunden tvivlar på sin nuvarande byrås 

kompetens. För att lösa detta problem kan företaget informera ett antal reklambyråer om sina 
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behov, för att sedan be dessa presentera olika lösningar. Företaget väljer sedan den byrå som 

bäst anses passa dess behov. Det andra problemet är vad Spake et al (1999) kallar för dolda 

handlingar, något som uppstår när kunden ingått i ett samarbete med reklambyrån.  

För kunden uppstår då ett behov att säkerställa huruvida reklambyrån agerar i enlighet med 

kundens intressen. Om det inte går att kontrollera reklambyrån finns det risk att denne 

minimera sina ansträngningar och skadar kunden och därmed relationen mellan parterna. För 

att lösa detta försöker kunden motivera byrån via olika former av betalningsmodeller för att 

övervaka och styra förhållandet mellan parterna. (Spake et al, 1999; Eisenhardt, 1985)  

För att minska behovet att övervaka reklambyrån bör betalningsmodeller enligt Spake et al 

utformas så att båda aktörerna strävar efter gemensamma mål. Samarbeten där det existerar 

gemensamma mål har också visat sig innebära att parterna är mer engagerade och har större 

tilltro till varandra. Längre av samarbetet har också visat sig minska kostnaderna för 

övervakning och öka tilltron mellan parterna. (Spake et al, 1999)(Ellis & Johnson 1993) 

 

3.3 Olika typer av betalningsmodeller i reklambranschen 

Det förekommer tre grundläggande betalningsmodeller mellan reklambyråer och deras 

kunder: den första innebär att byråns ersättning baseras på mediebudgeten, den andra 

modellen utgörs av olika former av avgifter, den tredje är modeller som är grundade på 

resultat.  

3.3.1 Kommissions och avgifts baserade modeller 

Under det första systemet av betalningsmodeller erhöll reklambyråerna sin ersättning grundat 

på kundernas totala medieutgifter, där reklambyråerna även agerade som medieplacerare åt 

kunderna, ett förfarande som idag är ovanligt (Beals, 2004). Dessa kommissionsbaserade 

modeller byggde på att byråerna ersattes med femton procent av de medieutgifter som 

kunderna hade för varje enskild kampanj, vilket innebar att byrån fick betalt efter den mängd 

media som placerades åt kunden (Lace, 2000). Konsekvenserna av detta blev att om en 

kampanj gick bra och reklamen användes igen, fick reklambyråerna ytterligare inkomster. 

Anledningen till varför dessa modeller tappade fäste var att kunderna ansåg att den femton 

procentiga kommissionen var för hög och att det växte fram nya fristående medieplacerare. 

En annan nackdel med dessa kommissionsbaserade modeller är att reklambyråerna inte var 
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neutrala i frågan huruvida deras kunder skulle placera kampanjen i dyra eller billiga medier 

eftersom en stor mediebudget innebar större inkomster för byråerna. (Lace 2000)  

 

Fördelen med denna form av betalningsmodell är att kunderna, givet en fastställd 

mediebudget vet vilka kostnader de har för reklambyråtjänster. Även reklambyråerna har en 

stor möjlighet att planera inkomster med kommissions baserade betalningsmodeller. 

(Calantone & Drury 1979) De betalningsmodeller som tagit över efter 

kommissionsförfarandet är avgiftsbaserade modeller. Dessa grundar sig på att reklambyråerna 

antingen fakturerar nedlagda timmar, erhåller ett fast projektarvode för enskilda kampanjer 

eller årsavtal, där byråerna får en ersättning varje månad. Dessa avgiftsbaserade modeller 

växte fram på grund av att kunderna var obekväma med att betala sina reklambyråer efter 

storleken på sina medieutgifter. En viktig anledning var också att några nyetablerade 

reklambyråer i USA och Storbritannien på sjuttiotalet ville förfoga över möjligheten att råda 

sina kunder att spendera mindre på medieutrymme utan att straffas ekonomiskt för detta (Lace 

2000). Ytterligare en anledning var att vissa reklambyråer föredrog avgifter eftersom deras 

kunder inte var av behov av reklam i media, utan snarare olika former av säljmateria som 

broschyrer och kundtidningar. (Spake et al, 1999) En nackdel med avgiftsbaserade modeller 

är att kunder kan känna att de blir överdebiterade eller att de erhåller dålig kvalité för varje 

fakturerad timme från reklambyråerna. (Lace 2000)  

 

Både kommissions- eller avgiftsmodeller bygger på reklambyråernas beteende. Enligt 

agentteorin betraktas betalningsmodeller baserade på beteende som: överenskommelser 

mellan reklambyråer och kunder där kompensationen är knuten till vad byrån utför åt kunden, 

vanligtvis i form av tid. Enligt dessa modeller finns det inget samband mellan nedlagda tid 

och vilket resultat som produceras för kunderna. Avgiftsmodeller är till sin natur helt 

beteende orienterade, där byrån utför en uppgift utan att koppla den till resultat. 

Kommissionsmodeller består däremot till viss del av en beteende orienterad ersättning, 

eftersom de får betalt efter hur mycket media som placeras åt kunden. Den består även av en 

resultatorienterad del som bygger på att en nöjd kund kan besluta att använda en kampanj 

igen, vilket innebär att byrån erhåller ytterligare ersättning. (Spake et al, 1999) Under senare 

år har användningen av kommissioner minskat till fördel av avgifter, samtidigt som en allt 

större del av betalningsmodellerna har en del som är resultatbaserad (Beals, 2004; Zbar 2000).   
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3.3.2 Resultatbaserade betalningsmodeller    

Enligt Seggev (1992) och Lace (2000) har behovet av alternativa sätt att kompensera byråer 

uppstått till följd av företagens kostnadsfokusering i samband med att nyttja reklambyrå- 

tjänster. Betalningsmodeller som enligt Lace (2000) har potential att generera en mer 

gynnsam situation för parterna är att basera ersättningen på resultat. Betalningsmodeller som 

bygger på resultat är utformade så att byrån erhåller hela eller delar av ersättningen för sitt 

arbete grundat på huruvida reklamen når de uppsatta mål som parterna fastställt (Lace, 2000).  

Lace (2000) grundar sin inställning på en rapport från ISBA1 som hävdar att hälften av de 

kunder som använder system där de betalar efter resultat tycker att deras byråer gör ett bättre 

jobb. Detta får även stöd av en branschundersökning från USA (Johnson, 2004). Enligt denna 

rapport som Lace (2000) refererar till betalar också hälften av dem som använder dessa 

modeller mer till sina byråer än vad de gjorde med andra betalningsmodeller, vilket kan ses 

som fördel för reklambyråerna. Enligt Lace (2000) har resultatbaserade betalningsmodeller 

potential att främja öppenhet och öka möjligheterna för ett närmare partnerskap då aktörerna 

delar de finansiella riskerna. Calantone och Drury (1979) anser att nackdelen med 

betalningsmodeller baserade på resultat är att de gynnar kunden mer än byrån. Skälet till detta 

är att byrån sällan har de ekonomiska resurser som krävs för att täcka kostnader vid ett 

misslyckande och att byrån inte kan planera sina inkomster (Calantone, R & Drury D, 1979).  

 

En komplikation som kan uppstå om byrån tar en större del av risken genom att använda 

modeller baserade på resultat är att de kräver större inflytande över besluten mellan dem och 

deras kunder. En situation som kan anses otänkbart för visa kunder. Andra kritiska synpunkter 

är att det förekommer svårigheter med att mäta effekten av enskilda reklamåtgärder och att 

detta förhindrar etableringen av resultatbaserade betalningsmodeller.(Lace, 2000) Ytterliggare 

en svaghet med resultatbaserade modeller är att de leder till långa förhandlingar om vad och 

hur effekter skall mätas. Risken är att byrån och dess kund söker efter resultat som är lätta att 

mäta, vilket innebär att de dras till strategier som anses vara kända för att generera kortvariga 

och mätbara effekter men som kan skada kunden på längre sikt. Ett argument som också 

används för att förklara varför dessa modeller är ineffektiva är att; oberoende vilken 

betalningsmodell som används måste byråer leverera ett resultat eftersom om detta inte 

uppnås förlorar de till sist sina kunder. (Lace, 2000; Seggev, 1992)  

 
 
                                                 
1 Incorporated Society of British Advertisers, 1998. 
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3.4 Sammanfattning 

I denna del beskriv hur byråns produktion inte längre kan betraktas som självständig. Den 

styrs och påverkas numera i stor grad av huruvida interaktionen mellan byrå och kund 

fungerar. Några av de faktorer som påverkar interaktionen mellan parterna anses vara 

förmågan att kommunicera och personliga relationer. Med hjälp av agentteori beskrivs hur 

parterna kan styra och kontrollera samarbetet med olika former av betalningsmodeller. 

Slutligen beskrivs de vanligaste förekommande betalningsmodellerna i samarbetet mellan 

reklambyråer och deras kunder. 
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4 EMPIRI 
Den nedanstående empirin är ingen direkt och ostörd återgivning av det insamlade 

materialet. Vi har istället grupperat det insamlade materialet i ett reklambyråperspektiv och 

ett företagsperspektiv samt rubricerat ytterligare för att det ska vara enklare för läsaren att ta 

del av empirin. För att säkerställa att läsaren kan granska autenticiteten i empirin kommer 

intervjuerna även finnas tillgängliga i form av bilagor. 

4.1 Inledning  

4.1.1 Företagsperspektiv 

En marknadschef uttrycker att det finns ett problem i relationen till reklambyråerna. 

Respondenten menar att detta problem härrör från svårigheter med att mäta de direkta resultat 

som byrååtgärden genererar. Något som kan inträffa trots att aktörerna tydligt definierar mål 

och syfte med åtgärden. En respondent underströk att det som särskiljer köp av 

reklambyråtjänster från köp av andra konsulttjänster är de i högre grad baseras på människors 

subjektiva uppfattningar, vilket innebär att relationen blir mycket viktigare. 

 

En av respondenterna framhäver att han hanterar den osäkerheten som denne upplever med 

reklam genom att betala arvodet successivt under året. Motivet är att konturenligt kunna 

kontrollera och att tillhanda hålla incitament för reklambyrån. Han menar att reklambyråerna 

försöker skapa en personlig relation, men om de vill ses som seriösa aktörer måste de istället 

arbeta och mätas på samma sätt som andra professionella samarbeten. 

 

En marknadschef menar att jämfört med andra normala affärsrelationer är förtroende inom 

denna relation mycket viktigt. Respondenten anser att i relation till reklambyrån så är 

företaget som kund utlämnad åt byråns kompetens och förmåga att leverera, något som kan 

leda till att kunden i högre utsträckning tvingas än i andra affärsrelationer tvingas lita på 

byråns bedömningar.  

4.1.2 Reklambyråperspektiv 

En av respondenterna konstaterar att reklambyråer generellt har fått djupare insikt i att det är 

de företagsekonomiska premisserna som måste råda, som på vilket företag som helst. Det är 

inte möjligt att göra reklam för reklamen skull, vilket var betydligare vanligare förr. Detta 

beror enligt respondenten på att kunder generellt har blivit duktigare och tydligare på vad de 
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vill få ut av samarbetet med reklambyrån. Det beror också på att de individer med ledande 

befattningar på byråerna numera har en bredare akademisk utbildning i grunden och inte 

enbart en specialiserad reklamutbildning.  

 

En respondent talar om en inbyggd problematik i branschen som grundar sig på att många 

tycker att det de arbetar med är så stimulerande att de är beredda att jobba väldigt billigt eller i 

vissa fall gratis för att komma in i branschen. Följden blir att prissättningen av 

reklambyråuppdrag blir svårare att motivera, något som har en negativ inverkan på hela 

branschen. 

 

Det påpekas från flera byråer att företagen börjar inse att marknadsföring är en del av deras 

affärskritiska verksamheter, och flyttar upp dessa frågor på högre nivåer i företaget. I de fall 

företagen inte inser detta finns det en risk att den som godkänner det som förhandlas fram 

med reklambyrån inte har mandat i sin egen organisation. Något som i sin tur leder till att 

byrån riskerar att tvingas arbeta fram nya lösningar som måste godkännas av dem som 

faktiskt har mandat hos kunden. 

 

På en byrå menar de att det finns en nackdel med att marknadskommunikation flyttar högre 

upp i organisationen eftersom dessa individer inte alltid behärskar eller förstår alla element av 

marknadskommunikation. Respondenten menar att det inte bara handlar om subjektiva 

åsikter, utan att det finns olika metoder för att på ett konsekvent och strategiskt riktigt sätt 

hantera till exempel ett varumärke, något de högst uppsatta i företagsledningar ibland inte är 

medvetna om. När människor i ledande positioner inte är fullt införstådda i hur reklam 

fungerar så kan de enligt denna respondent agera olika. Vissa tenderar att acceptera och inse 

att de inte behärskar detta område men inser ändå att det är viktigt. Andra säger att eftersom 

de inte kan något inom detta ämne så är det inte viktigt, eller så försöker de på grund av sin 

okunskap att använda olika mätmetoder för att kontrollera reklamens effekter.  

 

En byråchef anser att reklambranschen betraktas med visst tvivel från kunderna, då byråerna 

betonat kreativitet, vilket har inneburit att reklambyråerna inte setts som givna 

samarbetspartner vid strategiska frågor. En annan byråledare härleder bristen av tillit från 

kunderna till en viss övertro inom reklambranschen att deras åtgärder kan påverka mer än vad 

de egentligen gör. En annan respondent anser att kundernas misstänksamhet bygger på att det 

finns byråer som är oärliga i sin fakturering.  
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4.2 Är reklam mätbart?  

4.2.1 Företagsperspektiv 

Från intervjuerna framkommer att flera respondenter anser att det aldrig går att få en säker 

mätning på reklamens effekt. De menar dock att mätning kan fungera som en fingervisning på 

huruvida reklamen har uppnått sitt syfte. En annan respondent nämner att de varje vecka 

mäter vad deras kunder och allmänheten tycker och tänker om deras företag, och att det 

faktiskt går att mäta reklamens effekt i förhållande till andra variabler. 

 

4.2.2 Reklambyråperspektiv 

Nästan samtliga respondenter menar att det är svårt att värdera reklamens effekter eftersom 

den är subjektivt präglad. På en byrå betraktas ”bra” reklambyråer i större utsträckning vara 

positiva till mättningar, givet att de får vara med att övervaka att det som mäts är relevanta 

variabler. Samma respondent menar att branschens stora problem är att bevisa vilken effekter 

reklamen har på både kort- och långsikt, genom att mäta så kan aktörerna åtminstone få en 

indikation på om det som görs är i rätt riktning. Endast på en byrå uttrycks att det går att mäta 

reklamens effekt, men framhåller då att det beror på syftet med reklamen och vad det är för 

kund. Större kunder har mer resurser och kan således mäta med större frekvens och med mer 

data, de har även större krav på att redovisa sådana mätningar tillbaks till deras chefer. 

Samma respondent poängterar vikten att vara medveten om att det inte går att mäta exakt, 

men det går att föra ett resonemang om vad som producerats är passande eller inte. Först 

lanseras en kampanj sedan så följs denna upp med testar för att undersöka vad som gick bra 

och vad som gick mindre bra, om det är möjligt sker därefter korrigeringar av kampanjen som 

var mindre lyckade. Det är därför som denne respondent fördrar långsiktiga samarbeten, 

eftersom det då finns möjligheter att successivt korrigera misstag. 

 

4.3 Vad kännetecknar en bra relation?  

4.3.1 Företagsperspektiv 

Det förekommer olika svar på hur en bra relation ser ut. En respondent uttrycker att en bra 

relation är irrelevant i termer av kamratlighet, det är en bonus, det som eftersträvas är en 

professionell relation. En professionell relation är en effektiv relation och en sådan blir enligt 

denne respondent ofta bra. En annan respondent ansåg att en personlig relation är viktig för att 
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hindra parterna från att diskutera sådant som är irrelevant för samarbetet. Denne menar att det 

bör råda delade värderingar om vad som är bra kommunikation samt att detta diskuteras innan 

samarbetet tar form. Om det inte råder delade värderingar i samarbetet så kan problem uppstå 

eftersom byråerna ibland saknar förståelse i det arbete som krävs på kundsidan för att 

förankra och implementera reklambyråns idéer. En marknadschef menar att för att underlätta 

samarbetet är det viktigt att reklambyråerna får sina kunder att känna att de är prioriterade. 

 

En respondent menar att en orsak till varför parterna strävar efter olika mål är vad denne ser 

som en klassisk konflikt mellan byråernas strävan efter att vinna priser och företagen vill ha 

effektiv reklam. Medan en annan respondent anser att de är bra att byrån strävar efter att vinna 

priser, eftersom de ser detta som en kvalitetsstämpel på byråns arbete. 

 

Från ett annat företag framhålls att en bra relation kännetecknas av att byrån presenterar en 

lösning som är över förväntan och om de levererar något som kunden inte förstår eller inte 

tycker är bra så är det en dålig relation och således inte värt de satsade pengarna.  

 

Bland företagen råder det skilda meningar i hur intimt aktörerna skall arbeta. En respondent 

säger att det är viktigt att jobba nära konsulten vid alla samarbeten, samtidigt som det är 

viktigt att sträva efter en situation där reklambyrån inte arbetar för nära företaget, eftersom 

byrån då blir för påverkad av kunden. Konsult anlitas enligt respondenten för att de inte ska 

tänka som sin uppdragsgivare, de skall utmana kunden.  

 

En marknadschef anser att reklambyrån bör vara som en partner, han menar att detta resulterar 

i att kunden inte har samma behov att vara misstänksam över fakturor. Samma marknadschef 

anser att när det blir för mycket diskussioner kring fakturor påverkas kreativiteten i 

samarbetet negativt.  

 

De flesta byråer vill enligt en respondent göra så mycket som möjligt för kunderna, detta för 

att öka sin ersättning. På detta företag anser man att det är reklambyrås jobb att försöka 

involvera sig så i stor utsträckning som möjligt i företaget, marknadsavdelningens jobb är 

däremot att släppa byrån enbart där det behövs. Denna marknadschef menar som nämnts att 

detta är naturligt eftersom byråerna vill tjäna så mycket pengar som möjligt. På 

marknadsavdelningar måste det därför finnas en medvetenhet och tydlighet vad som bör 
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komma ut ur relationen. Risken är att det annars kan uppstå situationer där byrån till slut äger 

initiativ, varumärket och kompetensen.  

 

En respondent uttrycker att en ofta förekommande konflikt uppstår när byrån inte levererar 

det som kunden har beställt. Anledningen tror respondenten är att byrån inte har förstått 

kundens syften och mål, detta trots en skriftlig- och muntlig presentation. På detta företag 

menar respondenten att det även uppstår konflikter eftersom byråer ibland har dålig förstålelse 

för företagets verksamhet när de presenterar ett förslag. Ytterligare en anledning som anses 

vara en orsak till varför det uppstår slitningar i relationen är att byråerna brister i 

leveranssäkerhet, med innebörden att företaget som beställare får för kort tid att förankra 

kampanj internt innan den måste produceras. 

 

När ett samarbete inte går bra beror det enligt en respondent på att reklambyrån inte förstår 

vad som driver kundens affärsverksamhet. Respondenten menar att byråerna inte har 

kommersiell insikt. För att motverka detta försöker man vara väldigt noga vid upphandlingar.   

Vidare berättar han att som kund måste de vara något misstänksamma när byrån presenterar 

den tilltänka arbetsgruppen, eftersom det är vanligt förekommande att de presenterar det bästa 

de har men som i slutändan kommer att ha ytterst lite med uppdraget att göra.  

 

4.3.2 Reklambyråperspektiv 

Kännetecken på en bra relation menar en byråledare är när aktörerna tillsammans kan sätta sig 

ner och konstatera vad som går bra och dåligt. Annat som kännetecknar en bra relation enligt 

några byråchefer är öppenhet, tillgång till tillräcklig bakgrundsinformation och tydlighet. En 

respondent sa att god tillgång till information ibland är något som de får snabbt och ibland 

något som de måste visa att de förtjänar. 

 

Enligt nästan samtliga reklambyråer anses den personliga relationen vara ytterst viktigt. På 

byråerna betraktas det svårt att ha ett professionellt samarbete om aktörerna inte trivs i den 

personliga relationen. Några respondenter påpekade dock att en bra personlig relation inte är 

en garanti för ett optimalt och professionellt arbete.   

 

En byråchef uttrycker att samarbetet med kunden tenderar att bli bättre och effektivare desto 

längre den fortgår, men anmärker att det finns kunder med åsikten att det är nyttigt att byta 
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byrå vart tredje år. Han fortsätter med att framhäva att en bra relation präglas av öppenhet, att 

aktörerna synar varandras arbete och de har en fri diskussion. Slutligen beskriver 

respondenten att en bra kund öppet redovisar sin budget, sina långsiktiga mål och släpper in 

byrån i företaget.  

 

Samtliga respondenter hävdar att långa relationer är eftersträvbart, men att det finns en risk att 

samarbetet blir till slentrian, där relationen är väldigt effektiv men att de faktiska jobben inte 

förbättras.  

 

En av respondenterna uttrycker att en dålig relation ofta präglas av att aktörerna skyller ifrån 

sig. Detta beror enligt denne på att beställaren av reklam har en tendens att från dag ett se 

reklambyrån som en form av fiende och att de hela tiden är på sin vakt i tron att det enda 

byrån vill är att sno deras pengar. Följden av detta blir att företagen inte öppnar sig och att 

dom hela tiden är vaksamma och inte litar på den byrå de har valt fullt ut.  

 

Ett annat problem som uppmärksammas av en respondent är att oerfarna beställaren inte 

riktigt vet vad de beställer, trots att det kanske är tydligt statuerat vad de skall få och vad som 

är beställt.  

 

4.4 Övergripande om betalningsmodeller.  

4.4.1 Företagsperspektiv 

En respondent betonar att aktörerna strävar efter en relation med gemensamt uppställda mål 

eftersom detta många gånger håller tillbaka konflikter rörande reklambyråns 

kostnadsdebitering. Oberoende vilken betalningsmodell de själva använder, anser samtliga 

respondenter att det är bästa sättet för den enskilde aktören att kontrollera kostnaderna för den 

externa kommunikationen.  

 

Det framgår åsikter om att fasta betalningsmodeller föredras på grund av dessas potential att 

hindra annars vanligt uppkommande konflikter angående byråns kostnadsdebitering. Andra 

föredrar timarvode eftersom fasta betalningsmodeller sällan ger företagen tillräcklig 

kostnadskontroll.  
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4.4.2 Reklambyråperspektiv 

Några byråer framhåller att deras kostnadsdebitering har utvecklats från att nästan aldrig 

diskuterades eller kritiserades till att numera vara en av de främsta faktorerna till konflikt. Det 

framgår tydligt att byråerna använder skilda tillvägagångssätt för att motivera valet av 

betalningsmodell beroende på hur stor uppdragsgivaren är och hur mycket de använder sig av 

byråns tjänster. Ett stort företag som frekvent använder byrån anses passa bättre med ett fast 

avtal. Ett fast avtal nämns även passa kundens fokus på kostnadskontroll och vara fördelaktigt 

för byrån för att de med hjälp av dessa kan förutspå intäkterna. 

 

Det framhävs av en byrå att de baserar debiteringen på en sorts fingertoppskänsla gentemot 

sina kunder. Hur stort företaget är tillsammans med uppskattning av hur mycket tid företaget 

har att fatta beslutet ligger till grund för denna.  

 

En byrå hävdar att kunderna verkar vara rädda för att byrån skall försöka ta alla deras pengar 

vilket är problematiskt eftersom efterverkan blir att de inte redovisar deras 

marknadsföringsbudget för reklambyrån. Följden av detta menar han är att det tar längre tid 

att börja samarbetet eftersom reklambyrån tvingas pröva olika kostnadsförslag tills kunden 

säger att det finns pengar till förslaget. Vad de inte tänker på menar denne är att det är 

lönsammare för reklambyråerna att skapa långsiktiga varaktiga relationer jämfört med att 

blåsa kunden på ett antal tusen en gång. Att kunderna redovisar sina budgeter innebär enbart 

enligt respondenten att arbetet går snabbare och att byrån direkt kan föreslå vad som är rimligt 

med tanke på den givna summan och vad som vill uppnås.  

 

4.5 Timarvode 

4.5.1 Företagsperspektiv 

En respondent betonar att den största anledningen till varför de använder timarvode är att det 

vill kunna kontrollera kostnaderna. Denne menar dock att det finns administrativa fördelar 

med fasta avtal, eftersom byrån då inte behöver motivera varje nedlagt timme. Denna säger 

även att förutsättningarna för att ett årsavtal skall komma till stånd är att förtroendet mellan 

parterna är stort, och att byrån verkligen går ned i pris med denna typ av avtal.  
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En respondent menar att fördelar med att använda timmar att de från början inte måste få med 

allt, det finns möjligheter att börja arbetet direkt, för att ta diskussionen kring pengar i ett 

senare skede. Respondenten fortsätter med att påpeka att en duktig byråledare kan bestämma 

hur mycket denne vill få in från en specifik kund. Enligt respondenten innebär detta att byrån 

oberoende av vilken betalningsmodell som används, kommer agera på ett sådant sätt att de får 

den bestämda intäkten. Här får denne medhåll av en annan kund som menar att även om de 

lyckas förhandla ned timarvodet så kommer de med stor säkerhet att debiteras med flera 

timmar. Som tidigare nämnts är orsaken till detta att byrå vill komma upp till en ersättning 

som de planerat. Denne menar att det alltid går åt en viss tid att diskutera fakturering, 

antingen tar man det före eller efter, med timarvoden tar man det efter.  

 

4.5.2 Reklambyråperspektiv 

Flera byråer menar att de uppskattar timarvode då de slipper den finansiella risken om det 

visar sig att de timmar de lagt ner blir fler än vad de planerat. Nackdelen med timarvode anser 

de är att kostnaderna lätt kan uppfattas väldigt stora för kunden. En respondent exemplifierar 

detta med att förklara hur kunden godkänner en kreativ lösning, som byrån då börjar jobba på, 

för att senare komma tillbaka och förklara att det inte finns stöd för den strategiska lösningen 

internt i företaget. Resultatet blir att byrån tvingas göra om arbetet igen, medan timmarna 

tydligt tickar på.  

 

En respondent understryker att timarvode ofta föredras vid nya samarbeten eftersom de båda 

aktörerna inte binder upp sig finansiellt till samma utsträckning som vid fasta avtal. En byrå 

gör gällande att timarvode är det sämsta alternativet för byråer. Det finns möjligheter att tjäna 

bra pengar men det inte finns någon finansiell hävstångseffekt för byrån. Han framhåller att 

för kunden är det ointressant hur mycket tid byrån lägger ner så länge det byrån producerar är 

det kunden förväntar sig och är nöjd med.  

 

4.6 Fastarvode 

4.6.1 Företagsperspektiv 

Det utrycks bland flera respondenter att timarvoden ofta kan infektera den personliga 

relationen mellan aktörerna. En respondent betonar att byråernas timarvode sällan känns 
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trovärdig vilket ofta generar negativa konsekvenser för relationen. En marknadsansvarig 

menar att det är oerhört hämmande att vara verksam i ett samarbete där timarvode används. 

Om byrån då vill gå tillbaka och omarbeta ett förslag undrar han ibland om byrån gör det för 

att tjäna mer pengar eller för att finna det bästa alternativet för hans företag. Denna kund 

strävar efter en betalningsmodell som båda är trygga med, där byrån och kunden inte behöver 

diskutera varje nedlagt timme utan istället fokuserar på målen med uppdraget.   

 

En respondent uttrycker att fasta arvoden ofta genererar i att byrån fakturerar stora belopp 

utan att leverera motsvarande nytta för kunden. En annan exemplifierar detta med att beskriva 

att byråernas kostnader ofta blir väldigt höga eftersom de inte tenderar att 

kostnadskompromissa om det kreativa utförandet, samt att de ofta pressar in kunden i tidsnöd 

för att få sin vilja igenom.  

 

En annan yttrar att förutsättningen för fastarvode är att de kan beräkna sina reklamkostnader 

på årsbasis något som är omöjligt för dem eftersom detta är beroende på hur konkurrenterna 

och omvärlden förändras. De företag som föredrar fasta avtal anser att det är en bra metod för 

att minimera diskussionen kring pengar och uppstår det ett behov av mer arbete än vad som är 

avsett, ryms detta ofta också i avtalet.  

 

4.6.2 Reklambyråperspektiv 

Flera byråer ger uttryck åt att nackdelen med fastarvode är att det är svårt att beräkna de 

kostnader som de skall debitera, något som är särskilt svårt med en ny uppdragsgivare. En risk 

med denna typ av betalningsmodell uttrycks vara att byråerna potentiellt kan förlora 

finansiellt på denna om de är tvungna att lägga ner mer timmar än tilltänkt. 

 

En byrå hävdar att fördelen med fast arvode är att de slipper blotta sin timpenning. Något som 

denne betonar både kan generera en god finansiellhävstång, samtidigt som det kan leda till 

felbedömning i hur mycket tid som krävs, och då innebära stora kostnader för byrån.  

 

En respondent hävdar att fasta arvoden på årsbasis medför att reklambyrån och kunden får 

god framförhållning, vilket behövs för att skapa ett bra kreativt klimat hos dem båda. 

Fördelen med arvoden på årsbasis betonas av en respondent vara att de istället för att göra 

varje kampanj så stor som möjligt kan arbeta efter att leverera bra helhetsleveransen per år. 



 34

Denne menar att konsekvenserna blir att byråerna genom detta inte drabbas av negativa 

ekonomiska konsekvenser om de råder kunden att vänta med en kampanj. Respondenten 

menar att kunden till följd av detta då upplever dem som mer trovärdiga rådgivare.  

 

4.7 Resultatbaserad ersättning 

4.7.1 Företagsperspektiv 

En åsikt som yttras av ett företag angående resultatbaserad ersättning är att byråerna inte 

vågar använda modeller av detta slag eftersom de inte är beredda att bära någon affärsrisk 

Denna respondent ställer sig positiv till resultatbaserade modeller kopplat till försäljning och 

betonar att syftet med marknadskommunikationen ändå ofta åsyftar detta.  

 

En av respondenterna uttryckte att de ofta förslår betalningsmodeller med en mindre rörlig 

resultatbaserad del och en större fast del. Syftet hävdar han är att incitament delen skall vara 

baserad på ett antal variabler som går att följa över tid som till exempel hur nöjda de som 

kund är med byrån. Denne framhäver att de använder denna betalningsmodell för att motivera 

byrån att prioritera dem som kund och inte för att bestraffa dem. Ett annat företag framhåller 

att resultatbaserade belöningsmodeller potentiellt kan motverka uppkomsten av att situationer 

uppstår där byrån får betalt för sina idéer oavsett om företaget tycker de är bra eller inte. Det 

framkom även att en möjlig nackdel med resultatbaserade ersättningsmodeller var att 

beroende på vad incitamentdelen belönar, kommer reklambyråerna att försöka producera 

kampanjer som ger dem högsta möjliga finansiella avkastning. Om incitamentsdelen belönar 

varumärkesförflyttningar kommer kampanjer enbart baserade på detta produceras, oavsett om 

åtgärden kortsiktigt kan vara skadligt för kundens försäljning.   

 

Fördelar med resultatbaserade ersättningsmodeller är enligt en respondent att de kan motivera 

byrån att engagera sig mer för kunden. En annan tänkbar effekt av detta menar han är att 

byråerna som följd av den resultatbaserade modellen skulle hålla sig mer uppdaterade om 

kundens omvärld eftersom de får uppleva liknanden risker som kunden.  Risken är att byrån 

uppfattar barriären för att inleda ett samarbete med kunden vara för stor. Lösningen på detta 

föreslår respondenten vara att klausuler införs som går ut på att byrån får betalt även om det 
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inträffar händelser på företaget som inte de kan påverkar. Exemplet han ger på detta är om 

företaget inte har kapacitet att producera i den takt som efterfrågan kräver.  

4.7.2 Reklambyråperspektiv 

En byråledare säger att de på dennes byrå ständigt diskuterar resultatbaserade modeller, men 

att dessa inte generellt använts av branschen eftersom kunden inte riktigt vågar tro på vilken 

stark effekt reklam kan ha. En respondent anser att kundernas förslag kring resultatbaserade 

kontrakt inte är särskilt genomtänka utan verkar mest finnas för att pröva deras reaktion.  

 

En annan reklambyrå är osäker på huruvida företagen är beredda att släppa in byråerna i 

organisationen i den mån som krävs för att resultat baserade system ska fungera. Denne tror 

att de på marknadsavdelningen möjligtvis är positivt inställda, men är tveksam till om hela 

kundorganisationen är beredd att göra det. Samma respondent betonar att resultatbaserade 

ersättningsmodeller inte passar för alla företag i alla situationer eftersom det finns en rad 

parametrar som i vissa fall kan påverka utgången av resultatet och som byrån inte kan 

kontrollera. 

 

En respondent menar att det handlar om en mognads process, byrån måste vänja sig vid risken 

att förlora pengar, samtidigt som kunderna måste vänja sig vid tanken att behöva betala mer 

till byrån än vad de tänkt. För att detta skall fungera menar denne att båda parterna 

tillsammans måste vara väldigt klara med vart de vill nå med åtgärden samt hur de skall mäta 

effekten av denna. Vidare anser han att det finns en möjlig potential med denna modell men 

att kunden nog tjänar mer på modellen än byrån och att riskbenägenheten bland byråerna nog 

är mindre än vad kunderna tror. 

 

En respondent uttryckte sig positivt inställd till ersättningsmodeller baserade på resultat 

eftersom respondenten trodde att detta potentiellt kan gynna båda parterna. Byråerna gynnas 

ekonomisk eftersom det ger dem en möjlighet att få mer betalt men ändå göra kunden nöjd 

och kunden genom att resultatet av utförandet blir bättre menar denne. En annan byrå 

uttryckte att de tror att en sådan modell potentiellt skulle stärka relationen mellan byrå och 

kund, eftersom en sådan modell innebar att de både arbetar efter samma mål. Liknande åsikter 

utrycker även andra byråledare som ställer sig positiva till denna form av betalningsmodeller, 

givet vissa förutsättningar. 
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En av respondenterna betonar att den ideala situationen för byråerna skulle vara om de fick 

betalt i en fast del och en bonus del liknade det förfarande som redan existerar på 

kundföretagen. Denne uttrycker att det är nödvändigt att de båda aktörerna har gemensamma 

parametrar och mål att sträva efter för att en resultatbaserad betalningsmodell skall vara 

välfungerande.  En annan respondent uttryckte att en fördel med resultatbaserade modeller är 

att det sätter mer fokus på det som byråerna ändå ständigt påpekar, att det de gör får effekt. 

Ytterliggare uttrycktes att svårigheten med att mäta effekten av en enskild reklamåtgärd är en 

anledning till varför resultats baserade ersättningsmodeller sällan används.  

 

Det uttrycks att genomförandet av ett resultat baserat system kräver att villkoren inte bara 

inrättas efter de effekter byråns tjänster medför, villkoren måste också ta hänsyn till faktorer 

som inte byråerna kan påverka. Ytterliggare problematik som uttrycks är att reklambyrån i sin 

roll som konsult måste akta sig för att hamna i en situation med resultatbaserade modeller där 

de försöker driva kundens varumärke självt, kunden äger alltid sitt varumärke, och som 

konsult så skall byrån enbart vara med och driva det i rätt riktning.   
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5 ANALYS 
Tidigare studier om relationen mellan reklambyrå och kund framhäver de personliga 

aspekternas betydelse för ett effektivt samarbete mellan reklambyrå och kund. Den personliga 

relationen ges ibland större betydelse än det reklambyrån faktiskt producerar för sin kund. 

(Wackman et al, 1987; Ewing et al, 2002; Beard, 1996) 

 

Hur viktiga de personliga aspekterna anses vara för relationen visar sig variera i denna studie.  

I empirin framgår det att ett företag ansåg att det som särskiljer reklambyråer från andra 

konsulter är att de lägger stor vikt i att skapa en personlig relation till sina kunder. För att 

betraktas som seriösa aktörer bör de, enligt denne respondent, istället arbeta och mätas på 

samma sätt som andra konsulter. Den osäkerhet som denne upplever inom samarbetet bemöts 

med att betala byrån successiva arvoden under året. Detta beteende med kontinuerliga 

arvoden kan härledas till det Spake et al (1999) uttrycker handlar om att kunden vill 

kontrollera reklambyrån. Orsaken är att kunden vill undvika risken att reklambyrån försöker 

minimera sina ansträngningar i utförandet av den köpta tjänsten. Enligt Spake et al (1999) kan 

kunden minska behovet av att övervaka reklambyrån genom att utforma betalningsmodeller 

där aktörerna strävar efter samma mål. Denna kund utövar en liknande kontroll genom att 

tillämpa kortare avtal med sin reklambyrå och därmed undvika att binda upp samarbetet.  

 

Det framgår av empirin att kunder som känner sig utelämnade åt reklambyråns bedömningar 

anser att timarvoden påverkar relationen negativt. I empirin framkommer att kunder vid 

sådana fall blir misstänksamma när byrån vill omarbeta en redan presenterad lösning. Orsaken 

är att de då ställer sig tveksamma till om byrån gör detta för att tjäna mer pengar, eller för att 

producera den bästa tänkbara lösningen för dem som kund?  En tolkning till varför vissa 

kunder väljer att använda sig av fasta avtal istället för timdebitering är att deras förtroende till 

motparten är lågt. Kundernas misstänksamhet kan ses som en orsak till varför byråerna lägger 

stor vikt i att skapa en personlig relation.  

 

I empirin framkommer även att öppenhet och kontinuerliga möten mellan reklambyrå och 

kund är avgörande för ett effektivt samarbete. För att dessa möten skall effektivisera och 

stärka relationen krävs, enligt en respondent, att de båda aktörerna är nöjda med rådande 

betalningsmodell. Risken finns annars att dessa möten enbart kretsar kring byråns 

kostnadsdebitering. 
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En respondent på företagssidan menar att det uppstår en konflikt när byrån inte levererar det 

som kunden beställt, vilket styrks av andra respondenter. Dessa påpekar vikten av att parterna 

har en gemensam syn på vad som kännetecknar god marknadskommunikation och att målet 

med samarbetet är säkerställt innan arbetsprocessen startar. Detta går att härleda till Verbeke 

(1988) som menar att konflikter i relationen mellan byrå och kund ofta uppstår på grund av att 

kundens övergripande strategier inte kommuniceras tillräckligt tydligt till byrån. Den lösning 

som presenteras av Hotz et al (1982) är att kunden måste bli tydligare på att kommunicera 

sina strategier och mål till byrån för att minska risken att konflikter i relationen uppstår. Enligt 

agentteorin bör kunder som upplever att de vill minska risken att reklambyrån inte delar 

företagets uppfattning kring målen med samarbetet ägna tid åt att söka efter en 

samarbetspartner som kan uppfylla företagets mål. Och för att säkerställa att reklambyrån 

sedan fortsätter att arbeta efter samma mål som företaget bör de också utarbeta en 

betalningsmodell som säkerställer detta. Det framkommer både från empirin och från teorin i 

denna studie att en av de stora fördelarna med resultatbaserade ersättningsmodeller främjar att 

parterna stävar efter gemensamma mål.    

 

I denna studie framkommer att kommunikation mellan parterna är viktigt och att det ofta 

uppstår problem eftersom kunderna inte kan kommunicera sina mål till byråerna. Det framgår 

även att många respondenter anser att parterna måste ha en bra personlig relation för att få till 

stånd ett effektivt samarbete. En tolkning av detta är att de inblandade anser att 

kommunikationen underlättas av att det existerar en bra personlig relation. Ytterliggare en 

tolkning är att en bra personlig relation ses som en förutsättning för att parterna ska kunna 

kommunicera. Om inte en personlig relation uppstår så kanske parterna tolkar detta som ett 

tecken på att de inte kan kommunicera och därmed blir risken för missförstånd i samarbetet 

större.  

 

Det framkommer i empirin att kunderna anser att reklambyråerna kan underlätta ett 

välfungerande samarbete om de får kunderna att kännas sig prioriterade. En metod för att 

skapa detta är de resultatbaserade betalningsmodellerna, som via delad risk kan föra aktörerna 

närmare varandra vilket kan få kunderna att känna sig mer prioriterade. En kund som driver 

frågan om resultatbaserade betalningsmodeller menar att argumentet till detta är att byråerna 

ska prioritera dem i högre utsträckning än vid användning av andra betalningsmodeller. De 

kunder som är positiva till resultatbaserade betalningsmodeller använder en betalningsmodell 
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där en mindre del av den totala ersättningen är resultatbaserad. Anledningen till detta är att 

kunderna inte vill straffa reklambyrån med en allt för hög finansiell risk.  

 

I empirin framgår olika åsikter kring hur nära parterna ska arbeta. Det finns de som menar att 

ett nära samarbete gränsat till partnerskap är att föredra eftersom det minskar diskussionen 

kring byråns fakturor. Enligt Lace (2000) främjas partnerskap av att införa resultatbaserade 

betalningsmodeller, där reklambyrån erhåller delar eller hela ersättningen efter hur väl man i 

samarbetet når gemensamt uppsatta mål. Det som skapar partnerskapet enligt Lace (2000) är 

att parterna i större utsträckning än i andra modeller delar de finansiella riskerna. 

Respondenter på företagssidan menar att byråerna inte var villiga att ta denna risk. Från 

byråernas sida anses bland annat att kunden inte är beredda att släppa in reklambyrån i den 

utsträckning som behövs för att möjliggöra att dessa betalningsmodeller fungerar.   

 

Bland kunderna finns det skilda uppfattningar huruvida betalningsmodeller baserade på 

timmar är fördelaktiga. Det finns respondenter som anser att timarvode ofta infekterar den 

personliga relationen mellan aktörerna, att byråernas timarvode ofta upplevs som opålitlig, 

med negativa konsekvenser för samarbetet. Målet för dessa respondenter är att använda en 

betalningsmodell där båda parterna känner sig trygga och där inte varje nedlagt timme behövs 

diskuteras. Andra företag föredrar timarvode med argumentet att de vill kunna kontrollera 

sina kostnader. Dessa företag nämner sällan att hänsyn tas till samarbetet mellan parterna när 

de utformar betalningsmodeller. En tolkning till varför timarvode ofta infekterar den 

personliga relationen är att kundens övervakning via timrapportering distanserar aktörerna 

från varandra. Byrån tvingas redovisa varje nedlagd timme till kunden vilket tydliggör 

kundens roll som beställare och byråns roll som utförare av det kunden beställt.  

 

Det framgår även att flera respondenter på kundsidan uttrycker att även om de lyckas 

förhandla ned timarvodet så tror de att byrån med stor säkerhet ändå kommer att debitera 

extra för att komma upp till byråns planerade ersättning. De hävdade till och med att en duktig 

byråledare kan bestämma hur mycket denne vill få in från en specifik kund. Detta får även 

stöd från reklambyråerna som uppger att de baserar sin debitering på en så kallad 

fingertoppskänsla, vilket innebär att reklambyrån grundar sin fakturering på en uppfattning av 

vad kunden anses klara av. En tolkning till varför vissa kunder använder timmar som 

debiteringsmodell trots att de är medvetna att byråerna redan har en tilltänkt planerad 

ersättning är att de vill utöva kontroll och därmed bli en prioriterad kund hos byrån.  
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Bland reklambyråerna går också åsikterna isär om huruvida timarvode är en bra 

betalningsmodell. Fördelen som framhålls är att timarvode innebär att arbetsprocessen kan 

starta snabbt, vilket är ett krav vid visa uppdrag. En annan fördel som byråer lyfter fram är att 

de slipper den ekonomiska risk det innebär att ha fasta avtal eftersom de är garanterade att få 

betalt för varje nedlagd timme. I empirin framgår det att en kund som använder timarvode 

anser att de kan ifrågasätta huruvida antalet nedlagda timmar är rimligt och om de tänker 

betala detta. Något som innebär att en byrå som debiterar efter nedlagda timmar inte med 

säkerhet vet om de kommer att bli ersatta till fullo. De aktörer som föredrar fasta avtal gör det 

för att de vill undvika att diskutera varje timme byrån debiterar kunden. Dessa föredrar istället 

att diskutera debiteringen innan samarbetet börjar för att sedan fokusera på det som förväntas 

uppnås ur samarbetet.  

 

På en byrå som propagerar för fasta avtal uttrycks det vara ointressant för kunden hur mycket 

tid byrån lägger ner på ett projekt så länge det som produceras är i enlighet med kundens 

förväntningar. De menar att en bra kreativ lösning ska kosta kunden lika mycket oavsett hur 

mycket tid det tog för byrån att framställa den. Något som delvis företagen stödjer genom att 

hävda att det som köps och det byråerna skall ta betalt för är de kreativa idéerna.  

 

Angående de resultatbaserade betalningsmodeller anser respondenter likt vad som 

framkommer från teorin att modellerna skulle kunna stärka relationen mellan parterna. 

Däremot ser flera respondenter från båda parterna svårigheterna med att mäta reklamens 

effekter som ett hinder för att dessa betalningsmodeller ska kunna omsättas i praktiken. De 

som är positiva till dessa modeller menar att motvilja hos motparten är en anledning till varför 

de inte använder denna betalningsmodell i större utsträckning. De som är allra mest positiva 

till resultatbaserade modeller menar också i större uträckning att det går att mäta många av 

reklamens effekter. En tolkning till varför respondenterna uttrycker sig positiva till 

resultatbaserade betalningsmodeller är att sådana uttalanden görs för att visa på en övertygelse 

att deras reklamåtgärder genererar klart mätbara resultat. Positiva uttalanden av detta slag görs 

således nödvändigtvis inte med avsikten att faktiskt använda resultatbaserade 

ersättningsmodeller utan snarare för att berättiga reklamen och dess effekt. 
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Enligt teorin och empiri anses resultatbaserade betalningsmodeller kunna stärka relationen 

mellan parterna. Att flera respondenter endast är villiga att använda resultatbaserade modeller 

om de är säkra på möjligheterna att mäta resultaten av reklamen kan tolkas som att relationens 

betydelse är underordnad den finansiella osäkerheten. En tolkning till varför resultatbaserade 

modeller inte används är att kunder som tror på sin expertis även anser att de kan få byrån att 

producera den lösning som är bäst för det egna företaget oberoende av vilken 

betalningsmodell som används.  Dessa kunder har således inte några incitament att använda 

resultatbaserade betalningsmodeller eftersom dessa kan kosta företaget mer än ett fast 

överenskommet arvode.  
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6 SLUTSATS 
Från empirin i denna studie framkommer att resultatbaserade betalningsmodeller anses kunna 

stärka relationen mellan parterna. Det som partnerna i relationen bedömer motarbeta 

framväxten av dessa betalningsmodeller är svårigheterna med att mäta reklamens effekter. De 

som uttrycker sig mest positiva till dessa modeller menar att anledningen till varför de inte 

används ligger hos motparten. De som är mest positiva till resultatbaserade modeller menar 

också i större uträckning än andra kan mäta många av reklamens effekter.  

 

Då resultatbaserade modeller inte tillämpas, återstår två typer av betalningsmodeller för de 

inblandade, dessa är timarvoden och fasta arvoden. 

 

De kunder som använder timarvode lyfter fram hur de strävar efter kostnadskontroll. Dessa 

respondenter tycks inte betrakta den använda betalningsmodellen som en möjlighet att 

påverka relationen. De kunder som däremot uppger att de använder fasta avgifter anger bland 

annat att de vill ha en betalningsmodell som både de och reklambyrån är trygga med. De 

uppger också att de föredrar fasta avgifter för det innebär att diskussionen kring om byråns 

ersättning är avklarad innan samarbetet startar. Orsaken är att de strävar efter en situation där 

frågan om byråns ersättning inte skall störa samarbetet.  

 

När reklambyråerna uttalar sig om timarvoden menar vissa att detta är det sämsta alternativet 

för reklambyråer, eftersom det inte finns någon finansiell hävstångseffekt för byrån. Andra 

menar att timarvode är den bästa betalningsmodellen för reklambyrån, eftersom de är 

garanterade att få betalt för det nedlagda arbetet. När byråerna uttalar sig kring timarvoden så 

lyfter de uteslutande fram vilka ekonomiska konsekvenser denna betalningsmodell kan får för 

reklambyråerna. När de däremot uttalar sig kring fasta arvoden lyfter de fram modellens 

ekonomiska fördelar och nackdelar, men även att modellen har positiv inverkan på relationen.  

 
En slutsats är att kunder som förordar och använder fasta arvoden försöker underlätta 

relationen genom att använda dessa betalningsmodeller. De som däremot använder sig av 

timarvoden tycks emellertid se betalningsmodeller som ett medel för att uppnå 

kostnadskontroll. En liknade slutsats kan dras från reklambyråernas uttalande, där timarvoden 

betraktas i ekonomiska fördelar och nackdelar. Medan fasta arvoden även anses påverka 

relationen mellan parterna.  
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7 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 

Under studiens gång har vi flera gånger återkommit till diskussioner angående hur samarbeten 

och betalningsförfarandet inom reklambranschen ser ut i jämförelse med andra 

konsultbranscher. Vi tror att en jämförande studie med andra konsultbranscher skulle bidra till 

att ge perspektiv åt de institutionella styrkor och svagheter som finns inom reklambranschen 

gällande betalningsmodeller samt deras inverkan på samarbetet.  

 

Vidare skulle det vara intressant att utföra en kvantitativ studie som undersöker vilka 

parametrar aktörerna inom reklambranschen anser vara viktiga när de skall mäta reklamens 

effekt. Resultatet av denna kvantitativa undersökning skulle sedan kunna användas i en 

kvalitativ undersökning för att mer djupgående diskutera resultatbaserade ersättningsmodeller 

i reklambranschen.  

 
Vi har även återkommande under studien stött på komplicerande begrepp som tillit och makt. 

Begrepp tycks vara viktiga för att förstå samarbetet och valet av betalningsmodell. Det skulle 

vara intressant att studera hur maktbalansen i relationen ser ut, samt effekterna detta får på 

tilliten mellan parterna.  

 
 
8 KRITIK AV STUDIEN 
 
Vi är medvetna om att en del av de använda källorna är till åren. Då senare studier av 

närliggande områden refererar till dessa källor anser vi att de trots sin ålder har relevans för 

undersökningen. Vi är även medvetna om att den återgivna empirin inte är en direkt 

återgivning av det insamlade materialet, vilket påverkar tydligheten i arbetet. Risken med 

detta förfarande är också att olika delar av den insamlade empirin ställs mot varandra redan 

vid sammanställningen av texten i empirikapitlet. Vi kommer dock att presentera de 

fullständiga intervjuerna i form av bilagor, vilket gör att läsaren kan följa dessa ordagrant om 

tvekan uppstår huruvida det som återges i empirin har någon grund. 
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BILAGA 1 - SAMTALSMALL 
Vad har du för Utbildning och arbetslivserfarenhet? 
 
Vem har vanligtvis huvudkontakten vid samarbetet med reklambyrån/kunden? 

• Har ni någon speciell position på företaget för detta?  
• Hur ofta generellt brukar ni träffa den andra aktören? 

 
Vad har du för åsikter om denna relation? 

• Vad tycker du kännetecknar en bra relation och ett bra samarbete? 
• Är det någon skillnad på en bra och en effektiv relation? 
• Vad kännetecknar en dålig relation och ett dåligt samarbete? 

 
Vad är målet med relationen till den andra parten?  
Vad är dina förväntningar på samarbetet och relationen? 
 
Hur utvärderar ni relationen?  

• Har ni några särskilda modeller ni använder er av? 
• Utvärderar ni kampanjens framgång och samarbetets arbetsprocess? 

 
Vilken typ av betalningsmodeller brukar ni använda er av? 

• Anser ni att dessa fungerar?  
• Hur resonerar ni när ni väljer betalningsmodell? 

 
Anser ni att det går att mäta effekterna av en reklamkampanj?  
 
Öppen diskussion 

• Betalning efter resultat  
• Betalning per timme 
• Fast Arvode 
• Kommissions arvode  

 
 
Diskussion kring risk och dess påverkan på den undersökta relationen samt val av 
betalningsmodell.  
 
Fråga enbart ställd till företagen. 
Ser du någon skillnad på relationen/samarbetet med er reklambyråer jämfört mot andra 
samarbetspartner? 
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BILAGA 2- DE GENOMFÖRDA INTERVJUERNA 
 
INTERVJU 1 
 
R: XXX jag är XXXchef på XXX. Jag är Civilekonom i botten, jag har läst halva min 
utbildning på Uppsala universitet och halva på London School of Economics. Jag är skolad 
inom konsumentindustrin på Temper som var mitt jobb när jag gick ut och sen så kom jag in 
på XXX genom ett trainee program 96, och så har jag nästa alltid jobbat på marknadssidan 
eftersom det är det jag tycker är kul. Mitt ansvar nu är att jag, tillsammans med mitt team 
producerar all reklam för varumärket XXX. Så jag är i allra högsta grad kontakt med byråer. 
 
I: Vem har kontakt med byråerna från er sida och vem har kontakt från deras sida? 
 
R: Det är lite olika, jag har kontakt som reklamchef med deras byråchef väldigt mycket, 
kvartal avstämningar, vart står vi? Vart skall vi långsiktigt? Nu har vi olika byråer. Vi har ett 
upplägg där vi har en strategisk huvudbyrå sen har vi mer taktiska operativa byråer som tar ut 
det jobbet, en strategisk byrå är oftast mycket dyrare än dom lite mindre. Med huvudbyrån 
funkar det genom att jag har kontakt med byråchefen och sen så har vi två huvud 
projektledare som jag har kontakt med men framförallt mina projektledare. Kreatörerna är 
också mer, mer och mer, vilket är bra.  Annars blir det för långt mellan oss som kund och 
kreatören. På våra mindre byråer så har jag mer övergripande avstämningar med deras 
byråchef en gång i kvartalet sen så kör vi med hjälp av projektledare och kreatörer. 
 
I: Hur ser du på den här relationen? Är en bra relation samma sak som en effektiv sådan? 
 
R: Inte alltid. Det måste vara en dynamik mellan att det skall fungera bra och att det skall vara 
lite mottryck. Tycker man för lika om allting då presterar man ofta inte så bra som man kan. 
Det är det där klassiska, vill vinna priser, vi vill ha effektiv reklam och det är nånstans där 
som kreativiteten möts och det blir riktigt riktigt bra reklam. 
 
I: Känner du att dom vill vinna priser? 
 
R: Priser är viktigt för reklambyråer, det är deras CV lite grann att ha en stor kund som XXX 
som ändå är en av XXX är bra i sig men dom behöver sina guldägg för att visa att dom har en 
viss höjd. Sen så gör dom inte alltid allting för den skullen utan det är någonting som kommer 
med på köpet. 
 
I: Hur långt kan den här spänningen gå tycker du? 
 
R: det måste man som köpare ta ställning till, det är jag som måste säga vänta nu det är det här 
som gäller, det är dom här ramarna som gäller. Men ofta när det kommer riktigt bra grejer är 
när man vågar ta ett steg till som köpare. 
 
I: Är det någon skillnad på er relation till dom operativ byråerna mot den strategiska byråerna, 
bra dåligt? 
 
R: Det är lite lättare att hålla dom operativa byråerna för deras jobb är att ta ut det som dom 
strategiska byråerna gör, det är väldigt mycket göra. Så man har inte den där spänsten mellan 
kreatör och oss på samma sätt. Så där är bara att relationen funkar, funkar man mellan 
individer precis som vilken relation som helst som en jobbkollega så fungerar det. Dom har 
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duktiga produktionsledare, dom är duktiga på att hålla tidsplan och såna saker. Där är en 
effektiv relation en bra relation skulle jag säga. Men den strategiska skall ju utmana mig 
kreativt hela tiden där behövs någonting mer, det är svårt. Det är personberoende man köper 
en tjänst på en reklambyrå och det man köper är människor hjärnkapacitet så det är klart att 
hittar man en kreatörs par som funkar bra så vill man hålla fast vid det. 
 
I: Så en personligt relation är viktigt? 
 
R: Ja. Sen är byråer väldigt olika. Vissa byråer är väldigt kreatörs styrda, där kreatörerna 
nästan blir,ni vet, Bergmans individer. Det är lite sådär, komigen så gamla är vi inte. Det är 
inte Bergman filmer vi gör det är reklamfilm det skall sälja mobilabonnemang och då får man 
ta ned dom men samtidigt skall man utnyttja det, sen finns det andra byråer som kan vara 
väldigt strategi tunga och det kan också vara ett problem för då får man aldrig ut reklamen 
och det är därför man går till en reklambyrå, för att få reklam inte ett Word dokument.  
 
I: En dålig relation då, vad kännetecknar en sådan?  
 
R: Det är som en vanlig relation, när det inte är ärlighet. Det måste vara att reklambyrån blir 
som en partner, kan man plocka in varandra som att man fungerar som en partner då fungerar 
det bra. Då slipper man vara misstänksam över fakturor, så fort det blir groll där emellan för 
mycket så förstör det kreativiteten.  
 
I: Ärlighet. Vad gör du för att främja det? 
 
R: Att man är rak tror jag är jätte viktigt. Jag gör kvartalsvis uppföljning av dom skriftligt. I 
början distribuerade jag en byrå där inte kreatörerna lyssnade liksom och kom tillbaks med 
samma sak igen. Då är feedbacken att ni måste vara mer lyhörda och att man skriver ned det 
och sen så följer man upp det, vad har hänt? 
 
I:  Från deras sida då? 
 
R: Jag vill att dom gör samma sak, att dom kan komma till oss och säga att ni kan inte komma 
två dagar innan.  Dom har ju ett tufft jobb, det här är en projektledare som skall styra ett gäng 
kreatörer. 
 
I: Vad har du för mål, förväntningar på samarbetet? 
 
R:  Alltså konkret för mig så gäller det ju kommunikation. Om jag har ett mål med 
reklambyrå så gäller det att göra så bra kommunikation som bara går.  Kommunikation som 
håller över tid och inte bara är kampanjbaserad. Det är ett problem med reklambyråer att dom 
gör en kampanj sen så gör dom nästa som ser helt annorlunda. Långsiktiga varaktiga koncepts 
som håller över tid det är då man kan börja tjäna mer pengar på varje krona investerad i 
media. Man skall veta att där pengarna landar är inte så mycket på reklambyrån utan median. 
Att betala mediet i tv är mycket dyrare än att betala reklamfilmen som skall gå där. 
 
I: Vad är det för skillnad på reklambyråer som extern part mot andra konsulter? 
 
R: Om man jämför det med t ex en Mckinsey konsult eller så. Det är lättare att säga till en 
Mckinsey konsult gå in och titta över organisationen jag måste gå ner med 10% för då vet jag 
ungefär vilken output jag får. Men till en reklambyrå så kan jag säga det här är målen, syftet 
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med kampanjen, det här är grundbudskapet. Jag vet inte vad jag får tillbaks, det måste vara ett 
helt annat samspelt. En Mckinsey konsult kan skicka sin rapport till mig och så kan jag läsa 
den när jag vill och så säger jag bra dåligt. Alla kan tycka om reklam och det tycker alla om 
men alla kan inte tycka om en Mckinsey rapport som säger att vi skall dra ner 10% av vår 
personal. 
 
I: Ser du någon annan skillnad? 
 
R:  Nej, skall man jobba när till vilken konsult som helst så måste man jobba väldigt tätt ihop. 
Samtidigt som man inte vill att reklambyrån blir för, man vill ju att det inte skall ha XXX 
ögon (Företagets ögon). Jag anlitar ju en konsult för att de inte skall tänka som jag, för annars 
kan jag lika gärna ha en inhouse byrå. Det är ju för att dom skall utmana oss. 
 
I: Dom nämnde tidigare om utvärderingar, om du kan utveckla lite? 
 
R: Vi mäter alla kampanjer, budskapsförståelse, köpintention, hur många som tror att det är 
vi. Över tid. Sen så mäter vi också varumärket över tid. Sen så följer vi naturligtvis 
kostnaderna, vad vi får ut av varje krona initierad i media. Hur stor del av mediaspenderandet 
har vi i produktion. Sen mäter vi själva samarbetet så gör vi ju där jag gör en utvärdering 
tillsammans med mina medarbetare sen följer man upp det med ett möte. Reklambyråer i min 
mening och då kommer jag från dalarna (stålindustrin), reklambranschen är den mest 
traditionella konservativa bransch jag har stött på. Och det är helt fantastiska, så skall dom 
vara så kreativa och nytänkande, dom är väldigt hierarkiska i sina företag och det är smått. I 
företag som XXX har man alla möjliga utvecklingmöjligheter, där går det inte att ta så många 
steg i sidan så det blir väldigt hierarkiskt.  
 
I: Ibland kan du som kund, eller jättestor kund säga så här vill jag inte ha det. 
 
R: Ja visst. Bara det att man börjar tänka i media istället för kreativ lösning är ganska bra 
tycker jag, att man ser nu är det läge att göra utomhus lösning eftersom det görs sig bra den 
här årstiden, det är inte rocket science men dom börjar alltid vid den kreativa lösningen, det är 
liksom oceaner att tänka så. 
 
I: Går det att mäta kommunikation och reklam? 
 
R: Du kan aldrig, du kan ju aldrig få en 100% mätning att det här berodde på reklamen det går 
inte det beror på vad som händer i samhället. Men du får en indikation, du kan aldrig 
numeräkverifiera (Otydligt vad hon sa) men du kan få en bra indikation . om du tar mätningar 
på obs värdet, på budskapsförståelse,   på avsändar identitet och delar det på kostnaderna så 
har du ett bra mätetal och så lägger du försäljning på det om du dessutom mäter det över tid, 
gör du det en gång så tror jag det inte ger så mycket men ser du det år på år så tror jag det är 
väldigt viktigt att mäta, det handlar om vad människor tycker om reklam, för det tycker 
människor om. 
 
I: Hur tar ni betalt nu? 
 
R: Vi har timdebitering, inga årsavtal i dagsläget. Vi har inte haft det många år heller. Det 
handlar lite om kostnadskontroll. Det är många stora företag, det är en enorm trygghet för en 
reklambyrå. Försig kan jag förstå att man slipper mycket administration ändå men man 
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förlorar en del spänst och vi är väldigt kostnadsmedvetna hela tiden, vi skall tex spara in 5 
milj i år. Det är bara en rörlig del, så gör dom en kostnadsberäkning per kampanj.  
 
 
I: Fördelar/ Nackdelar med timarvode? 
 
R: Fördelar är att jag lätt kan lätt kan säga vänta nu har ni jobbat två projektledare och ni har 
jobbat 48 timmar i veckan jag vill inte betala en konsult 48 timmar i veckan, jag vill inte 
betala när ni går på toaletten eller äter lunch. Man kan vara ganska tuff samtidigt som det tar 
massor med energi och det tar energi för byrån, dom kanske skulle känna en annan 
tillförlitlighet. Men jag har inte stor erfarenhet av årsavtal, själv. Jag tror att då måste 
relationen verkligen ha landat, man måste lita på varandra extremt mycket i det läget. Sen så 
tycker jag att gör man ett årsavtal så skall man verkligen gå ner i pris. 
 
I: Känner du att du kan lita på en extern konsult så mycket att du skulle kunna ha ett årsavtal? 
 
R: Jag tror det är svårt för ett företag som vi eftersom det är svårt att beräkna vad vi kommer 
landa i. När det händer nått på marknaden, vi gick ut med en stor utomhuskampanj och den 
gjorde vi på två veckor ( eftersom vi hade fått en signal att en av våra konkurrenter skulle 
sänka priset). Och då går ju deras kostnader upp mycket och jag skulle inte vara komfortabel 
med den prislappen dom skulle komma med eftersom skulle behöva ta i beräkning så många 
sådana ad hoc aktiviteter och då betalar jag hellre engångssummor till dom.  
 
I: Dom har diskussionerna, blir det ofta konflikter där? 
 
R: Konflikter tror jag inte man får som kund, men det är klart att det finns 
meningsskiljaktigheter. Jag kan säga det, jag vill inte ha något tjafs, jag vill att ni tänker om. 
Och jag vill att ni kommer ner lite grann. Och det beror lite på hur man är som person, men 
det skulle vara enklare att ha ett årsavtal och bara köra på men det skulle vara ganska tufft 
innan man hamnar på den nivån som krävs. Vi har tagit fram en standard i att så här mycket 
kostar det att göra en XXX reklamfilm så är det mellan en spann och så här mycket skall det 
kosta att ta fram en utbudsannons. Sen lär man sig, sen har jag medarbetare som själva har 
jobbat på reklambyrå och som är jätteerfarna och kan säga så här många timmar tar inte det 
här, så det är lite en fingerkänsla också.  
 
I: Har ni någonsin använt att betala efter resultat? 
 
R: Nej det har vi inte gjort, men jag tycker det är jätteintressant för att i vårt fall och vid 
årsavtal så för dom betalt oavsett vad dom gör. Dom får betalt även fast vi tycker det är skräp 
och säger det här funkar inte. Men det är en svårbetalnings modell (SVÅRT ATT HÖRA) 
Byråer är ofta väldigt intresserade av att ta del av vår vinst, men det är vi inte intresserade av 
för vi kan inte alltid berätta vår vinst eftersom vi är ett börsnoterat bolag går vi ut med såna 
saker, det slår väldigt hårt, vi är inte beredda att ha en utdelningsmodell med en reklambyrå 
det är vi inte. 
 
I: Att ha någon form av provisionsbaserad ersättning som då inte skulle vara baserad på 
försäljning? 
 
R: Man skulle kunna mäta det på varumärkes förflyttningar men problemet att så fort man gör 
nått sånt är, om vi skulle säga att ni får en bonus på x antal kronor om nu förflyttar vårt 
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varumärke två steg, då har vi bara varumärkeskampanjer där ute, och så går försäljningen ner 
och så säger vi ni får x antal kronor om ni ökar bredbandsförsäljning eller mobiltelefoni, för vi 
har en så himla bred portfölj och därför är det väldigt svårt. Men det är klart att det känns 
ibland som att dom får betalt för idéer som vi inte tycker är bra alls och det är negativt med 
timbetalning. 
 
I: Har dom någonsin presenterat att det här vill vi ha? 
 
R: Absolut dom vill ha årsavtal, det tror jag alla byråer vill ha och även del av vinst. I vår 
ständiga dialog, när vi sätter oss, det här kommer vi landa, vill att ni går ner. Även fast det är 
löpande räkning så har ändå både dom och jag koll på total faktureringen hela tiden. När vi 
har skrivit våra avtal så kanske vi vill att dom skall gå ner 20% i kostnader men dom kanske 
bara vill gå ner 5% och då är inte jag beredd att köra på årsavtal. Vi har ett årsmål vad vi vill 
att det skall landa på, eller snarare ett årstak sen är det beroende på vilka aktiviteter vi utför.  
 
 
INTERVJU 2 
 
I: lite snabbt om dig, bakgrund osv? 
 
R: Jag har en ekonomutbildning i grunden, pluggade på högskolan i Borlänge läste dom första 
åren där. Sen skulle jag också läsa någon annan fördjupning än redovisning och revision så då 
var jag i Uppsala och läste organisation. Sen har jag hållit på med elitidrotten många år och 
för att överleva där så måste man hålla på med sponsorer, jobbar väldigt när företag med 
mycket marknadsförings frågor egentligen och halkade in där mer på marknads sidan på 
företag, jag har jobbat med riksbygge i dalarna och så. Sen så kom jag ner till sthlm och gick 
in på kundsidan, jobbade med franska varumärken Evion, San Miguel och därefter över till 
Pharmacia, jobbade med Nicorete. Det är en av dom roligaste marknadsföringsuppdrag man 
kan jobba med i Sverige eftersom det spänner så brett, allt från lobby verksamhet mot social 
ministern till att kränga tugummi, läkemedelsbolagen har bra marknadsföringsbudgetar också. 
Och på den resan träffade jag på reklambyrån Paradiset som jag jobbade med då, och det 
tyckte jag var riktigt spännande så jag klev över på den sidan istället och så var jag där i fyra 
år sen så kom jag hit, och sen var jag här i ett år innan jag klev in som VD men som 
projektledarrollen. Det är en enorm styrka inte minst i dom lågkonjunktur år som har varit att 
man har varit på kundsidan också, att man förstår lite grann processerna som pågår. 
 
I: Från er sida vem har ofta huvudkontakter vid en sån relation mellan  er och kund? 
 
R: Man kan titta på hur det börjar ofta. Nånstans kan man säga vad den här branschen har 
varit och levt i är någonstans att det har varit en ordermottagnings verksamhet om du har varit 
en bra byrå. Folk har ringt och så får man in kunden så jobbar man med den. Det ser inte ut så 
längre nu är det mycket mer än uppsökande verksamhet där vi ser vilka kunder vill vi ha så 
vänder vi oss mot dom. Sen så har du den andra att det faktiskt kommer ut pitcher på 
marknaden där du blir tillfrågad. Vid en sån där pitch så är det alltid en projektledare som 
håller i gruppen, där har vi en stab som kliver in. Vi har en affärstrateg och vi har en planner. 
Affärsstrategen tittar mer ur ett riktigt rent rått business perspektiv, om det här företagen nu 
säger att nu skall vi växa så här mycket, var skall dom ta andelar någonstans och från vem? 
Och så har vi en planner som tittar på det ur ett humanperspektiv, vad tänker folk i den här 
branschen, vad är det som styr människor i den här kategorin, om man skall få dom och 
handla och köpa det här, varför gör dom inte som vi vill eller varför säger dom på ett sätt och 
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gör på ett annat sätt. Det är fortfarande projektledaren som är huvudansvarig till det så hakar 
man på ett kreativt team och sen så hakar du på det som ofta blir spindeln i nätet när du 
kommer vidare i en produktion, en produktionsledare. Så du har alla dom här med, men 
projektledaren är den som har den huvudsakliga övergripliga kontakten gentemot kunden, sen 
så finns det flera kontaktytor hos kunden sen så varierar det väldigt mycket över tiden. Som 
projektledare är du väldigt mycket initialt, sen kan det vara så att när ett projekt väl har 
kommit igång, när det är produktion som sker så glider man kanske iväg ett tag för du rullar 
saker och ting. Tills man kanske kommer till en större produktion som till exempel 
filminspelning då är man med igen eller tills du kommer till ett problem då är man med eller 
tills det kommer till ett vägval. 
 
I:  Finns det generellt på företagen en sån roll? Eller varierar det väldigt mycker hur högt upp 
på företaget han/hon sitter? 
 
R: Det varierar väldigt mycket. Det är allt från, vi jobbar med kunder där vi jobbar direkt med 
VD, vi jobbar med andra kunder där vi inte har nån access till ledningen utan vi jobbar med 
en produktchef nånstans kanske och så allt där emellan. Sen så är det nästa alltid så även fast 
du jobbar med en produktchef så tvingas du att se till att du säkerställer kontakten åtminstone 
på marknadschefsnivå för att säkerställa att du gör rätt saker för det blir väldigt kastigt annars, 
det är inte alltid produktchefen har beslutande rätten. Det är nånting som man alltid strävar 
efter att se till att den du jobbar med är beslutsför och är personen inte beslutsför så försök se 
till att du sätter beslutsmöten där beslutsförda personer kan vara med, för annars så blir 
samarbetet väldigt svårt. Grunden för vår del för ett bra samarbete är det vi gör skall påverka 
deras affär, att vi måste säkerställa att deras affärer utvecklas rätt. Och för att göra det med 
reklamen så måste vi ju veta, vad är affärsstrategin? Vi är lite jobbiga på det sättet att vi 
försöker tränga oss på och verkligen få fram bra inblick i, vad är det ni skall uppnå? Varför? 
Hur tänker ni göra det? Åtifrån det får man fundera på vad är det för kommunikationkoncept 
man presenterar, annars är det lätt att man presenterar ett kommunikationskoncept som löser 
uppgiften idag men inte har nån möjlighet att lösa den i framtiden. Och det kräver ofta att du 
inte fastar i att bara sitta med en produktchef som kanske kan sitt område men inte förstår 
eller har access hur man tänker i ett större perspektiv? 
 
I: Känner du så att det inte är givet att ni får den informationen, att ni får kämpa för att ta del 
av den? 
 
R: Vad skall jag säga, jo det finns öppningar till att få den. Ibland kan det vara enkelt, ja vi 
skriver en breef till byrån, så gör. Men du fungerar vi väldigt dåligt, om vi bara får en breef 
där det står gör det här, vi måste vara med på resan. Därför blir det lite att kränga på för man 
kan ju bli lite jobbig i perspektivet, men varför? Alltså börja ifrågasätta saker som folk ibland 
inte orkar att dom blir ifrågasatta, men vi vill öka kännedomen, men varför? Vi måste titta 
längre bakom så vi förstår vad som skall driva vad? 
 
I: Gör du någon skillnad på en bra relation och en effektiv relation? 
 
R: Nej. Det är klart du kan ha en socialt bra relation med en individ men fortfarande så är den 
ändå inte optimal för att göra ett bra jobb, så är det absolut. Men man tänker inte så mycket i 
dom perspektiven tror jag, det måste vara kul när man jobbar ihop annars blir ju inte dagen 
rolig. Då måste ha kul när du jobbar ihop men du måste också känna efter att man delar synen 
på vad man skall åstadkomma för nånting och har en förståelse för vägen dit.  
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I: Strävar ni/du efter en personlig relation med kunden? 
 
R: Absolut. Man jobbar så nära varandra, det tror jag, det behöver man ha en personlig 
relation för man stöter på bägge håll på så många problem och möjligheter och saker som man 
måste ventilera och diskutera och har man då en bra relation så är det bara att lyfta luren och 
ta dom här diskussionerna snabbt och fundera kring hur man hanterar det så det är både 
möjlighetshantering, eller krishantering och då är relationen jätteviktig. Det är den ju i det 
mesta du håller på med. 
 
I: dålig relation då, har du något typexempel? 
 
R: Dåligt samarbete kommer ofta från det vi pratade om, att man inte släpps in, att man blir 
någon slags utgörare. Gör det här, gör det här. Där det inte finns nån dialog. En bra köpare är 
den som talar om, det är det här jag skall göra, bra vårt jobb är att tala om hur skall vi få det 
att hända. En dålig köpare går och säger, gör så, gör så och gör så och då behöver man inte 
nån reklambyrå egentligen då kan du ha en utgörarbyrå som bara gör det som behövs. Det är 
där skillnaden kommer in, att utifrån man säger det här vill jag skall säga så kan ju reklamen 
på ett bra sätt få det att gälla på ett bra sätt. Om till exempel ett företag vill säga, vi är ärliga så 
vet vi att det sämsta vi kan göra är att gå ut och säga vi är ärliga för då tänker alla han ljuger, 
då måste man uppträda på ett sätt där man upplevs som ärlig. Däri ligger mycket, en del högt 
uppsatta marknadschefer/produktchefer har inte alltid den insikten. Och dels drivs man på ofta 
av VD:s som säger så här är vi ju, vi är ju så här, och här tror jag insikten är väldigt viktigt. 
 
I: Det låter lite som att det krävs att dom har kunskap om det dom gör? 
 
R: Det är ett dilemma, det är ett dilemma i många storföretag där du har mycket produktchefer 
och där produktchefsrollen är en karriärsposition. Du finns på positionen två år kanske sen så 
går du vidare, du är ganska ung. Det finns många exempel på kunder där man skulle behöva 
göra löpande utbildning med produktchefen i marknadskommunikation, så är det absolut. 
 
I: Är kunderna positivt inställda till reklambranschen som bransch eller kan man mötas av 
mycket skeptism? 
 
R: Det finns en del jargongs skepticism ja ja det här gör ni bara för att vinna pris. Man skall 
samtidigt veta att om du kräver i det där så finns det väldigt få kunder som inte själva vill 
vinna pris. Och så finns det väldigt bra belagt, om man tittar på gunrapport som är dom som 
sammanställer alla kreativa tävlingar i världen. Vi är rätt väl insatta i den för XXX som vi 
tillhör har scorat 1,2,3 under alla år den har genomförts och man har gjort en korrelation där 
mellan dom som scorar högt där och effektiviteten i dom kampanjerna och det är ingen tvekan 
om att den är väldigt hög också. Så det finns ingen väldigt stor motsättning mellan kreativ 
höjd och effektivitet. Så just den frågan: Vinna priser? Det är klart vi vill vinna priser, ville vi 
inte vinna priser så skulle vi ägna oss åt något annat för vi tror att den reklamen driver 
utvecklingen och de flesta kunderna är där också att man tycker det är väldigt roligt. 
 
I: Jobbar ni mot det här? Har ni den diskussionen med kunderna? 
 
R: Absolut vi säger det väldigt tydligt i vår företagspresentation att vi har vunnit dom här 
priserna och dom är viktiga för oss men vi kommer inte, vi gör inte kreativa lösningar för att 
vinna priser, vi gör kreativa lösningar för att skapa effekt. För att se till att det händer 
någonting, vi har ju beviset, vi har jättelånga kundrelationer, vi har jobbat med XXX i 14 år 
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och det är ju för vi har skapat någonting. Vi jobbat med XXX i 8år,  vi har jobbat med XXX i 
6 år och det är för att vi har lyckats driva resultat och sen när följdeffekten blir att vi vinner 
priser på det också så är det jätte bra. Det får aldrig ta överhanden, men är du inte med och 
syns i resumés månadens kampanj, i guldägget,t i 100watten så tycker kunderna det är lite 
tråkigt det kommer tillbaka, men vad fan dom andra byråerna, varför är inte min byrå med 
där? Det är ofrånkomligt. 
 
I: Långa samarbeten, positivt och negativt? Finns det några negativa aspekter med långa 
samarbeten? 
 
R: Det finns det väl alltid. Nån slags tröttkörningsprincip man kör slut på varandra lite grann 
men ofta när du har långa samarbeten så byts så folk. Det byts folk på kundsidan, det byts folk 
på byråsidan. Så det blir åndå någon slags variation men risken är nånstans att du inte ehh. 
Det positiva är, det som är vårt stora problem i Sverige är att vi aldrig orkar hålla oss till ett 
koncept utan när vi har utvecklat en koncept så kör vi det en stund och sen så byter vi istället 
för att hålla i det. Att göra samma sak och samma sak, det är lite tråkigt ibland men det är 
väldigt effektivt och konsumenten har inte sett det så mycket men kund och byrå har sett 
grejerna och tänker det här har vi ju gjort så länge men det är inte alls etablerat hos kunden så 
det är fördelen. Nackdelen är ju att du ibland kan behöva nytt blod, men där gör vi ju så att vi 
byter kreativ grupp eller väldigt ofta det byts folk hos kunden så kommer det ny energi den 
väggen och så kommer diskussioner upp så får man en utveckling i uppdragen, rent generellt 
tror jag bara det är positivt. 
 
I: Kan det innebära en risk att man byter personer? 
 
R: I en arbetsgrupp? 
 
I: Ja. 
 
R: Det är klart att det kan finnas en risk men ofta när du byter så gör du det för att du ser att 
det kan finnas en anledning till att byta, att det behövs ny energi, att det behövs nått nytt.  
 
I: Om du jämför reklambranschen som konsultverksamhet eller som extern samarbetspartner 
mot managementkonsulter eller jurister och liknande, vad tror du den här branschen har mest 
att kämpa emot? 
 
R: Väldigt mycket att leveransen, vår leverans är ju väldigt subjektiv. Det tror jag är det 
svåraste för att det du. Man märker ju det, när vi håller på med den strategiska delen i ett 
uppdrag, ord. Folk kan vara ganska överens och det rullar på men sen när du kommer in i den 
kreativa fasen där kan det ju liksom, ibland är det trögt, ibland hittar du inte fram, ibland hittar 
du jätterätt men kunder ser inte det. Du har hela den subjektiva delen som finns, den tror jag 
är den svåraste men det är också den som är den mest förlösande, för nånstans blir det ibland 
man sitter där och det har skrivit breefer så kommer nån och säger så här blev det och så är 
det som ett trollspö har slagit på allt ihoppa och alla känner, ja, jävlar anamma det här var 
riktigt, riktigt kul. Däri ligger både det som är svårast och det som är lättast egentligen. Den är 
ju svårast också värderingsmässigt, hur lång tid tar en idé? Däri ligger en ganska stor 
utmaning och så kommer vi tillbaka till att vi kan påvisa effekt. För jag menar om du är jurist 
så finns det vissa saker du måste göra så du måste inte påvisa effekt på det sättet, management 
konsulter är ofta nån slags analyserande del som inte direkt skall leda till effekt men reklamen 
skall leda till effekt och därför blir effekt mättnings delen viktigt. 
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I: Kan man visa på effekt, hur gör ni? 
 
R: det är därför vi försöker vara väldigt noggranna innan man går in i ett uppdrag, vad är det 
vi skall uppnå? Så man tittar på hela spekrat allt ifrån, vi gör det enkelt, man tittar på 
försäljning vad är det vi skall uppnå där? Är det besök på en hemsida som är intressant att 
uppnå? Är det besök i en butik som är intressant att uppnå? Är det kännedom, är det attityd, är 
det kunskap? Man måste bestämma sig för vad är det för någonting, vad är det vi skall knuffa 
på? Sen så vet jag att visa parametrar kan vi mäta direkt som kännedom, attityd ofta, kunskap, 
det kan vi mäta ganska bra utifrån reklamen, försäljningen kan vi mäta till viss del men om du 
nu säljer en ost på ICA så hänger det väldigt mycket på, hur ser distributionen ut? Vilken 
display har du fått på det hela, så det finns massor parametrar som man inte kan påverka 
riktigt och däriligger en svårighet. Men det viktigaste är ändå att man har bestämt sig för vad 
är det vi skall mäta för någonting, och vilka parametrar skall vi mäta och på vilket sätt? Hur 
kan vi värdera dom resultat vi får? Vad finns det får andra påverkans faktorer? Det går inte att 
mäta ett exakt resultat men det går ändå att föra ett resonemang om, gör vi rätt eller inte? 
Nånstans så är ju reklamen lite grann, det var som någon sa om du hårdrar det, när du skall 
välja en reklamlösning det är ungefär som när du skall gifta dig. Känns det bra så slår du till, 
skall du vänta på den rätta så kan du vänta i evinliga tider, du har ingen aning om vad som 
finns runt hörnet, så är det med reklamlösningar också. Känns det här rätt? Går det här i 
rättriktning så kör man på det. Sen så följer du upp och testar, det här gick bra, men det här 
måste vi justera lite så justerar man. Det är därför långsiktiga samarbeten gör att successivt så 
utvecklar du saker och ting. Att säga att det här är 100% rätt, det tror jag inte man kan säga. 
Det finns ju alltid mer än en lösning på vad man kan göra. 
 
I: Ni sitter med kunden och bestämmer vad ni skall mäta och vad man vill uppnå osv, kommer 
ni också fram till hur ni skall mäta det? Kommer dom med förslag, kommer ni med förslag, 
kommer ni fram till det gemensamt? 
 
R: Det där är väldigt olika. Många kunder idag har en bra mätmetodik, vi ser bara till att vi är 
involverade i den så att vi vet vad de möter och hur de tänker mäta och hur uppföljningen ser 
ut och ibland har man inte det på plats och då kan vi föreslå. Vad säger ni om vi gör så här då? 
Det är inge hokus pokus det är ganska standardiserat, det är inga konstigheter egentligen? 
 
I: Har ni kompetensen att mäta? 
 
R: Vi säljer inte tjänsten, däremot så har vi. Vår planer har gedigen resarch bakgrund så han är 
ofta bollplank till kunden i all resarch de gör bara så vi skall ha en gemensam syn på, vad 
mäter vi, hur mäter vi, varför mäter vi och framförallt hur skall vi analysera mätresultaten och 
vad skall vi göra av dom? 
 
I: Gör ni någon skillnad, mäter ni kampanjens framgång och relationen? Har ni någon 
utvärdering för relationen? 
 
R: Nej. 
 
I: Varför? 
 
R: Det skulle säkert vara bra, att man hade någon slags årlig Review och det är nått som man 
tänker på flera gånger men som man liksom bara ahh inte prioriteras, det vore absolut tänkbart 
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att göra. Det görs en årlig mätning i branschen där kunder får gradera hur byrån fungerar, du 
kan inte få ner allt i detalj men vi vet ju att i den undersökningen så kommer vi ut högst när 
det gäller leveranssäkerhet, administrativa rutiner och vi vet också att dom flesta väljer en 
byrå på kreativ höjd, det är där valet görs. De flesta väljer bort en byrå på att man fallerar på 
administrativa rutiner eller/och det löpandet samarbetet. Så vi har åtminstone en check på att 
vi gör någonting rätt och dom långa samarbetena är en annan. 
 
I: Vilken typ av kontrakt brukar ni använda, belöningssystem med kunderna? 
 
R: I 75% av alla uppdrag så har vi ett fast månads arvode, det vill säga vi gör så mycket 
kontinuerligt tillsammans att det är ingen som har tid att sitta och  göra en offert för varje sak 
som kommer utan vi sätter ett fast månads arvode och sen så gör vi avstämning halvårs vis. 
Man tittar på hur mycket tid lägger vi ner, är det rimligt i proposition till det vi levererar så tar 
man en diskussion därifrån. Dom andra 25% är på löpande offert alltså ingen löpande räkning, 
utan offert per projekt. Ett projekt så lämnar man offert på det, så det är alltid fast offert inte 
timme. 
 
I: Vad är fördelen med fast arvode? 
 
R: Fördelen är ju, jag menar hur mycket kostar den här ideén, ja den kostar så och så här 
mycket per timme. Och hur många timmar tar du? Jag har ingen aning, jag menar det är ingen 
som vill köpa på det sättet. Vi tar egentligen inte betalt för tid, utan vi tar betalt på värde.  Att 
ta fram ett kommunikationskoncept, det värderar vi till det priset och så sätter vi ett pris på 
det. Så kan det gå snabbt och långsamt och det varierar enormt mycket, vissa saker går 
jättefort medan andra saker tar jätte lång tid. Sen kan vi ha olika prissättning mot olika kunder 
beroende på hur komplexa dom är. En kund där du jobbar direkt mot VD:n som är 
beslutsfattare, det rullar ganska snabbt. En kund som har kommitté beslut tar ganska lång tid 
och det måste påverka priser för det har och göra med hur många möten måste vi ha för att ta 
saker och ting vidare. Vi har idag ingen kund där vi tar ersättning på effekt. Vi har haft uppe i 
tre fall och presenterat förslag, vi har en modell för hur man kan göra det som vi kör.  
 
I: Prissättningen, vilka faktorer brukar påverka den? Du sa, hur komplex kunden är, vart i 
Hierarkin man träffar dom? 
 
R: Ja, vad du tar betalt för. Det är olika för vilken fas du befinner dig i, det finns ju olika faser 
i prissättningen. Nu vill jag ha en nulägesanalys, det är en del liksom då krävs det resarsch, 
möten, lära känna folk. Det där varierar jättemycket beroende på hur stort bolaget är, måste vi 
åka omkring i hela landet eller måste vi åka runt i Europa. Sen så kommer en del som är mer 
strategiskt som handlar om positionering och kommunikationsstrategi. Den kan handla om 
massa workshops, det beror på. Sen så kommer vi till koncept utvecklingen, den är ju den som 
vi egentligen det vi mest debiterar på, då är det mest ett jobb på hemmaplan baserat på nuläge 
och strategi för att sätta ihop vad är det här kommunikationskonceptet egentligen. Och sen 
därifrån så tar det olika vägar beroende på vad man skall göra, skall vi göra film, skall vi göra 
Webb, vad är det vi skall utveckla för någonting? Där kommer mediapengen in i nästa fråga, i 
hur mycket är det som skall göras? 
 
I: Jag tänkte så här om ni har jobbat med ett läkemedelsbolag som exempel och det kräver 
mycket tid att ni måste sätta er in i produkten och branschen osv och då tar ni lite mer. Om ni  
då byter kund till ett annat läkemedelsbolag, är det samma peng då eller eftersom då kanske 
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man inte behöver sätta sig in lika mycket i branschen. Har ni ändå ett standard pris då, har 
man ungefär uppskattat vad det kommer kosta? 
 
R: Där kan man säga att ibland får man ju bli gunga och karuseller. Du kommer aldrig när du 
startar in i en ny bransch så kommer du aldrig kunna ta betalt riktigt för det du behöver lära 
dig då, så då får du ta igen det i nästa skede. Vid vissa typkunder vet du att så här ser 
processen ut, det kommer ta den här tiden, och då kommer priset på ganska varierat nivå. Du 
kan inte hålla på och variera det allt för mycket, däremot kan det variera mellan branscher och 
kunder beroende på att strukturerna är olika. 
 
I: Negativt med fast arvode? 
 
R: Det är att ibland kan du åka på en jädra massa jobbsvängningar på saker och ting där man 
inte hittar rätt. Eller du kommer fram till det här är bra, det här kör vi på så kommer nån och 
säger det här gillar jag inte så börjar vi om men då tar vi också en diskussion igen och säger 
ok nu har vi ok:at det här och nu måste vi faktiskt ta mer betalt för att ta fram en idé till. Men 
annars är det ju liksom ta fram en idé tills kunden är nöjd. Det är den kvalitets garantin man 
själv sätter, ok ni pröjsar ett pris och då skall vi se till att ni får en idé som ni är nöjda med.  
 
I: Uppstår det ofta en konflikt, i vad som skall ingå, ni skriver ett avtal vad ni skall göra, 
uppstår det ofta en konflikt där vad ni anser står där och vad dom anser står där. 
 
R:  Konflikt är hårdraget, en diskussion uppstår ibland, är det det? Är det det?. Det är mer att 
det verkligen är svårtolkat, det tillkommer saker, skall det här vara med eller inte? Då löser 
man ofta det med ok vi kastar med det här men det här tänker vi ta betalt för det är inte 
krångligare än så egentligen. Med dom allra flesta kunderna har vi ett basavtal som baserar 
sig på avtalet mellan annonsörsföreningen och reklamförbundet. Det ligger som bas, sen så 
har vi ett hängavtal som tillkommer varje år som reglerar vad är det för jobb vi skall göra och 
till vilken peng eller en offert för varje projekt. 
 
I: Har ni en jurist här? 
 
R: Nej, vår CEO (alt CSO) är den som tar alla juridiska frågor sen så har vi ju, 
reklamförbundet har ju en jurist som vi jobbar nära med. 
 
I: Uppstår det konflikt/diskussion om priset? 
 
R: Jag säger så här vi kan gärna diskutera offerter det har vi inga problem med, men vi tycker 
däremot inte om att diskutera fakturor. Det vill säga, diskutera priset en gång sen kan vi lämna 
det och göra jobbet istället, fakturan skall aldrig vara en överraskning. 
 
I: Händer det? 
 
R: Kring fakturan? 
 
I: Ja. 
 
R: Nej nästan aldrig, nästan aldrig. På offerten kan vi ha en diskussion. Hur kan det bli så här 
mycket? Så och så och så, men det här skall vi ju inte göra? Ok då plockar vi bort det, det 
typen av diskussioner. Men på fakturan, nej. 
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I: Har det här förändrats över tiden? Kan du se en förändring att ni har fått det svårare att 
motivera pengarna som för lägga eller enklare? 
 
R: Det blev mycket svårare i början av 2000 talet, plötsligt så krävdes det motivering. Jag 
kommer ju från kundsidan också, jag kan säga den här branschen har inte behövts motivera så 
mycket, en rad som talar om vad det är för någonting och sen priset. Så det har inte varit så 
mycket diskussion så jag tror det är en sund diskussion som har kommit till start, det har varit 
bra. Det är inte säkert att vi specar fakturan så noggrant idag men däremot är offerten väldigt 
specificerad och fakturan kommer från offerten, så alla kan se vad man betalar för väldigt 
tydligt. Det har ändrats så såg det inte ut tidigare. 
 
I: I den här prisdiskussionen, blir det ofta en diskussion där dom frågar, den här kreativa 
lösningen kan den kosta så mycket? Att dom blir ifrågasättande i en sån ganska diffus process 
som den ändå är? 
 
R: Ja framförallt av ovana köpare kan den bli det. Jag har varit med en gång till och med när 
jag har spaltat upp för någon som sa oj vad det här kostar mycket. Då gjorde jag så att jag 
spaltade timmar, vilka timmar som skulle ligga bakom det där och då tog jag ändå inte i när 
det gäller vilken tid tog det för att komma på idén utan bara det andra och då backade hon 
ganska snabbt. 
 
I: Har ni en sån internt, eller beräknade du bara/kalkylerade du på så här många timmar brukar 
det ta? 
 
R: Jag gjorde en grov beräkning på så här många timmar brukar det ta, vi vet ju hur ett projekt 
rullar på ett ungefär. Vi har ju ingen timmprissättning. 
 
I: Varför? 
 
R: Vi säljer inte tid, vi säljer idéer. Om jag köper en Volvo så är jag totalt ointresserad av hur 
många timmar det har tagit för dom att skruva ihop bilen, det är bilen jag vill ha, det är den 
jag är ute efter. Det är lite samma princip vi använder oss av här också. Vad du är ute efter, 
det du är ute efter är en positionering, kommunikationsstrategi, ett koncept, en film, det är det 
du är ute efter. Det här är vårt pris för det, hur lång tid det tar för oss att göra den, slog du ut 
det på timpris idag så, så skulle nog kunden betala mer, alltså om man skulle gå efter någon 
slags timm-tabell  där en projektledare har 2000kr per timmer en AD/Copy runt 1800 så 
skulle kunderna få betala mer än vad dom gör idag, väldigt ofta, sen så kan det variera från 
projekt till projekt. Men det har helt enkelt att göra med att man har en väldigt hög 
ambitionsnivå, att man hela tiden letar, ett snäpp till, kan vi hitta en ännu bättre lösning och 
alt breddare kommunikation där man försöker integrera allt mer och mer saker du skall få med 
webben, många mer delar. Ibland uppstår diskussioner men det är inte så ofta. 
 
I: Kommer kunderna med förslaget att dom vill ta betalt per timme? 
 
R: Nej. 
 
I: Om dom skulle göra det, skulle ni troligtvis neka det? 
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R: Vi skulle säga så här, vi rekommenderar det inte men vi skulle nog aldrig om dom 
verkligen stod på sig, fine vi kan göra det. Det är ingen jätte issue för oss men vi skulle nog 
ändå säga- ni tänker fel. 
 
I: Provisionsbaserat då? Ni hade testat lite med det? 
 
R: Vi har gett förslag på det vid några tillfällen. Det kommer ofta i pitcher, man säger bra så 
kan vi göra och så skulle modellen kunna se ut. Men det faller ofta på att kunden säger ahhh, 
vi kör ändå. 
 
I: Ok, vad ligger bakom det? Eller så här kanske, hur stor del skall vara provision i er tanke? 
 
R: Dom grundförslag vi har lämnat har legat på att 75% vill vi ha betalt av det vi skulle tagit 
betalt oavsett sen så har vi möjlighet att vi faktiskt bara får 75% till att vi får 125% någonting 
så.  
 
I: Då är det självklart kopplat till att mäta, vad mäter kopplar ni, vad mäter ni? 
 
R: Igen beroende på var kunden står, vad den behöver, den kan vara ren kännedom, det kan 
vara kunskap, det kan vara attityd, det kan vara försäljning, det kan vara besök på hemsidan. 
Alla dessa faktorer kan vi mäta sen varierar det från kund till kund, vad som är lämpligt att 
mäta. Dels beroende på vad dom behöver uppnå för stunden, det är det ena. Och det andra är 
vad har dom kapacitet och mäta, och vad går att särskilja. Men däremot en del av dom 
framförallt Internet bolaget, där har det varit lite lättare att mäta om du jämför med 
daglighetsvaror kunder eller om du jobbar med kunder som XXX eller XXX som vi gör, där 
du äger hela distributionskedjan, framförallt XXX som verkligen äger den. Hade vi haft pröjs 
av XXX kopplat till försäljning så hade vi fått betalt mångfald mer än vad vi fått idag med 
den utveckling dom har haft. 
 
I: Så kunderna är inte? 
 
R: Dom är inte särskilt ”keena” på det. 
 
I: Vad är fördelen för er tror du om ni skulle jobba med provision? 
 
R: Dels sätter det ännu mer fokus på det som vi ändå säger hela tiden, vi skall uppnå effekt. 
Det sätter ännu mer fokus på det och det ger ju en möjlig uppsida där vi får mer betalt och 
kunden ändå är nöjd. 
 
I: Hur tror du det skulle påverka relationen? 
 
R: Jag tror det skulle kunna stärka relationen. Att man tillsammans liksom ännu hårdare driver 
frågan. Men jag säger det igen jag upplever ofta att det är kunden som tycker usch för 
krångligt, vi skiter i det. 
 
I: Det är väldigt intressant för det vi har läst säger tvärtom. 
 
R: Jag måste säga, jag har suttit på några föredrag och paneldebatter med Anders Ericson på 
Annonsörsföreningen som hävdar att byrån inte alls vill mäta, att det här förekommer inte, det 
sker inga mätningar osv osv. Jag hävdar att det är bullshit och det har jag sagt i några av dom 
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här diskussionerna också, vi vill mäta. I princip alla våra kunder mäter, det förekommer hela 
tiden. Jag menar att frågan som han refererar till, nu kommer jag inte ihåg exakt hur den var 
ställt men det var formulerad på ett konstigt sätt som gjorde att jag skulle nog också, det är 
inte exakt men har ni något standardiserat sätt för mätning av kampanjer eller nått i den stilen, 
det var inte exakt så.  Hade jag fått den frågan när jag satt på pharmazia och jobbade med 
Nicorett som vi trackade på längden,bredden och höjden så hade jag svarat nej. För att frågan 
var formulerad på ett sätt som var felaktig men jag kunde däremot följa daglig försäljning, jag 
kunde följa allt. Så jag tror inte han har helt rätt. Jag tror att det finns många mindre företag 
som väljer att prioritera bort mätningar med dom få pengarna dom har så väljer dom att gå på 
”gut feeling” istället medan större företag dom trackar. Och att vi i branschen inte skulle ha 
något intresse att följa det är why not liksom , för att om vi följer det och ser och visar effekt 
så stärker vi bara relationen och vi gör det idag, vi följer det tillsammans med våra kunder. 
Däremot att sedan omsätta det till att man skall ha en ersättning baserat på det kräver lite 
grann, kunder som är mer vidsynta och tycker det här var spännande, det här vill vi göra och 
väldigt många ändå för man faktiskt säga har en 9 till 5 jobb som de betraktar det. Går dit och 
gör sin sak, går hem och vill inte krångla till det för mycket det är fortfarande så. Men 
generellt är det inga problem alls vi skulle tjänat mer pengar om vi hade gjort så, om vi skulle 
ha det 75% fast och  25% rörligt så skulle dom flesta tjänat mer pengar.  
 
I: Anser du att det här skulle passa alla former av alltså det finns ju liksom lättrörliga 
konsumentvaror, tjänsteföretag? 
 
R: Det är där jag kommer in, det är verkligen svårt för det varierar från bolag till bolag och 
från bransch till bransch. Men om du tar vad hela daglighetsbranschen har gått igenom, 
plötsligt kan inte Arla diktera längre hur det skall se ut i en butik, de får knappt komma in i 
butiken om dom har otur. Då ändras ju spelreglerna så radikalt plötsligt, därför är det svårt att 
sätta sådana generella regler. Man måste orka arbeta fram det för, man kan ha en 
grundhypotes som man arbetar från men sen så måste du arbeta fram det tillsammans med 
varje kund.  
 
I: 75% 25% där, skulle du kunna tänkta dig att gå ännu mer mot provision, alltså 50% / 50% 
till och med att ni kanske står för en risk? 
 
R: Nej, vi är inte tillräckligt stora som bolag för att göra det, vi är 40 anställda knappt, en 
byråintäkt som ligger någonstans kring 46/47 miljoner. Jag tror inte vi skall hålla på med  den 
typen av gambling verksamhet utan vi har ändå fasta kostnader hela tiden. Det hävdar jag, nej 
det tycker jag inte.  
 
I: Om man skulle vara en större byrå som har den möjligheten som t ex Forsman & 
Bodenfors, som har den möjligheten? 
 
R: Jag är ändå tveksam, liksom varför skulle inte någon betala? Du utför en tjänst. 
 
I: Men om den inte fungerar? Som du säger egentligen är inte processen viktig utan du säljer 
någonting, om det här du säljer inte går igenom, en bil som pajar? 
 
R: Det är ändå massa andra parametrar. Du gör en som i Forsmans fall att du gör en 
reklamfilm för AMS pension, även om den inte skulle sälja mer försäkringar för stunden, det 
kan bero på att deras försäkringar är dåliga, det kan bero på att det händer saker, så jag tycker 
det är fel. Du kan ha en krydda i samarbetet som gör att, liksom vi är alla medvetna om att det 
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här skall driva resultat men vi måste tillsammans, det måste köparen också, det måste köparen 
och byråer tillsammans vara så duktiga och kunna säga det här tror vi på, det här kommer det 
här kommer göra jobbet, så finns det där som lilla kryddan. Så tror jag det måste vara. 
 
I: Vi gör så här, om man ponerar bara. Ni jobbar med ett företag som är ganska nytt och ni har 
väldigt stor inblick i det företaget, och ni har kompetensen att gå in strategiskt och 
kampanjmässigt. Ni kan alltså gå in på detaljnivå och säga den här butiken skall ni jobba så 
här. Skulle en sån tänkbar värld kunna tänka dig, 50% 50%? 
 
R: Du hamnar över i någonting som vi också måste dra en gräns hela tiden, vi är konsulten. 
Marknadschefen och Marknadschefs jobbet måste kunden alltid göra själv. För då halkar vi in 
i att vi blir marknadschefer hos dom. Kunden äger sitt varumärke, kunden måste äga sin 
marknadsplan, vi skall vara en konsult som är med och driver den i rätt riktning. I det där 
sammanhanget skulle vi snabbt hamna in i att vi är och så liksom försöker man driva det själv, 
och jag tror inte på det. 
 
I: Så det är viktigt att ni just är en externsamarbetspartner?  
 
R: Absolut! För det är en jätteviktig grundutgångspunkt för mig att kunden äger sitt 
varumärke, kunden äger sin kommunikationsplan. Det finns inget värre än kunder som säger 
gör något så får vi se, visa mig. Du måste ha en vilja och engagemang själv i det skall vi sen 
konsulta och säga att det här tror vi är vägen att gå, det här tror vi är rätt väg. Men du behöver 
ett bollplank. I det andra sammanhanget hamnar du i det att du liksom att dom sitter passiva 
vid sidan får man känslan av. 
 
( Intevjun är slut, fortsatt diskussion) 
 
I: Det är allt vi har inte så mycket mer. Det är intressant, för många vet artiklar som vi har läst 
handlar om riskt, och det handlar om marknadsföringen är diffus och i den här risksituationen 
handlar det om att ge auktoritet till det man gör genom att ta en större riskt. 
 
R: jag tror, det finns en potential att tjäna mer pengar genom att gå den vägen men det är en 
affärsverksamhet vi driver, vi vet att det vi säljer, vi kan historisk påvisa att det vi gör 
fungerar. Så vi har en trackrekord på det, det kommer alltid dyka upp fall där det inte kommer 
fungera, för det finns massor med saker som kan hända, det kan vara allt från att produkten är 
dålig, företaget fungerar inte, reklamen är inte så bra som den borde vara, det finns massor 
med parametrar. Men jag menar att är man i ett bra samarbete med en duktig köpare och en 
duktig konsult så kan man tillsammans gå väldigt mycket åt rätt håll och sen handlar det om 
att över tid hela tiden justera och jobba sig framåt och det är därför långsiktigheten är så 
viktigt, för du kommer inte hela tiden göra rätt sak, du kommer tillsamman lära dig och ta det 
framåt hela tiden. När OLW lanserade Estrella  så tror jag det tog två år innan, få se nu, två år 
innan dom kännedoms mässigt hade passerat Estrella, jag tror det tog fyra år innan man 
attitydmässigt tog sig förbi Estrella och 7 år innan när det gäller marknadsandelar tog sig förbi 
OLW. Så det är inga snabba vinster utan det är långsiktighet att orka hela tiden.  
 
I: Jag tänkte på det nu, alla som vi har intervjuat har pratat om någon form av magkänsla. Det 
är det nog i många relationer och i mycket man gör men nog extremt mycket i 
marknadsföring, att man har magkänsla runt prissättning, att man har magkänsla runt det 
kreativa och det kan nog också vara ett problem? 
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R: Absolut och då är man inne på att många oerfarna kunder inte har det och vi brukar säga 
om man har ett reklamkompass eller inte, har man någonting, att man förstår reklam, 
reklamens roll. För det är en jädra skillnad mellan reklam och information och när du liksom 
försöker tänka information istället för det reklamen kan åstadkomma, där ligger en svårighet. 
Så det är mycket magkänsla, varför köper vissa varumärken, varför köper vissa saker, den dag 
som vi landar ner i att vi hela tiden måste gå ut och hela tiden tala om vilket bra pris vi har då 
köper folk bara när vi har bra pris. Utan det är när dom söker upp oss för att vi är attraktiva, 
för att vi känns bra, det är då vi har lyckats. 
 
INTERVJU 3 
 
I: Du kan börja snabbt om dig själv utbildningsbakgrund och vart du har jobbat innan. 
 
R: Ok, XXX. Jag är utbildad på handels i sthlm och har därefter jobbat tre år på unilever och 
slutade där som marknadschef för massor tvättmedel och så gick jag till reklambyrå och 
började jobba som copyrighter och sen så har jag startad XXX annonsbyrå som hette XXX 
tidigare men det var ingen som ville svara det i telefon så vi fick heta XXX. Det var 87 och 
sen dess har jag varit XXX chef på XXX, jag har varit XXX här. Då kan man tycka det är lite 
udda att vara civilekonom från Handels men det är väldigt många som är, framförallt duktiga 
kreatörer har vanligtvis en akademisk examen, framförallt på copy sidan. Därefter så börade 
vi bygga en större grupp av företag och då lämnade jag byrån ett tag och byggde ett rent 
varumärke och strategibyrå ett tag sen blev jag VD för hela gruppen och då har jag 
konsoliderat in olika verksamheter så vi blir ett färre företag men med lite mer kritisk massa i 
varje, det är min bakgrund och nu är jag XXX här. 
 
R: Om man tittar på hela sammarbetsformen så har det alltid tidigare varit, för länge sen var 
det snack om att man hade en procent på media, det har man fortfarande i USA bland annat 
och i England osv så kallat commision fee på nått sätt. Jag tror det var Leon Nordin och 
company som hoppade över det där och sa att vi vill ha betalt för våra idéer istället och för 
dom timmar vi lägger ner. Och det sen så kom det då man kände att det är inte timmar man 
lägger ner bara, vilket värde skapar man för kunden egentligen. Och det är reklamen hela 
tidens dilemma att vi gör våra saker i någons annans namn. Och det gör att fokus blir ofta på 
och det skall bli fokus på våra kunden när dom gör någonting. Det är konstigt att reklam, nu 
ser man en väldigt tydlig förändring. Dagens industri skriver mycket mer om reklam idag, 
Svenska Dagbladet skriver mer och reklam idag, till och med DN börjar skriva om det osv. Så 
man börjar se att huruvida en inriktining, en kommunikativ inriktning fungerar ger enorma 
förändringar i företagets resultat,framgång, postionering, styrka, varumärket har blivit allt mer 
betraktat som en värdemätare på bolagets värde i stort när man värderar företaget. När företag 
köps och säljs. Och det gör ju det att man började värdedebitera, dvs vad åstakommer vi med 
våra idéer och då kom också önskan fram. Vill ni ta riskt i projektet, dvs om ni säljer så här 
och så här mycket så får ni så här och så här mycket. Problemet är bara två övergripande 
problem. Det första är att det är väldigt svårt att bara pinpointa reklam som enda instats. Dom 
åtgärder vi gör styr lika mycket internt hur företaget organiserar sig vad man gör och vad man 
tror på. Det är väldigt svårt att urskilja en annons, då blir reklamen väldigt taktiskt. Reklamen 
är ju också till, man har väldigt svårt att se vad är bara reklam effekten. Det finns massor 
andra saker företagen kan hjälpa till eller stjälpa det vi gör. Det kan vara svårt att låsa en 
variabel och därmed mäta och det andra är att det lätt kan bli taktiskt. Mycket av vår 
kommunikation är ju faktiskt till att på långsikt förändra värderingar och beteenden och det 
går inte att omedelbart: hur många kuponger blev inlösta. Och när vi jobbar med företag som 
jobbar vi ju normalt sett att vi lägger en strategiskt kommunikativ riktning/ ett 
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varumärkeslöfte eller idé som ligger ovanför den kommunikativa lösningen och utifrån den 
sen genererar vi kampanjer. Att förflytta XXX som är vår kund handlar inte om en 
annonskampanj, det handlar om hur skall vi, lyfta ett företag som överhuvudtaget inte kan 
sälja som kanske låg på minus till att kunna börja sälja och förändra attityder internt och 
externt. Så det är inte så lätt att göra dom bedömningarna och därför pratar folk alltid om att ta 
risk men det blir sällan någonting bra av det. Då skall man ha ganska komplexa mätsystem. 
 
I: Tror du det finns såna, går det att mäta långsiktigt då? 
 
R: Jag tycker det skulle vara väldigt roligt att ha såna system och jag skulle gärna utforma det 
med ett långsiktigt samarbete  med en kund som då bygger upp ett index som tar hänsyn till så 
väl mjuka som hårda variabler. Däremot kan jag bita mig i svansen och tummen och säga 
varför gick vi inte med på det när vi gjorde det och det. Såna saker som när vi gjorde, tänk 
vad roligt det skulle vara om vi fick några öre per Ipren ask som säljs, det skulle varit hemskt 
skoj.  Eller en  gång i tiden när för långe sen  när man lanserade XXX som hette XXX där 
kunden sa, kan ni inte ta 25 öre per förpackning för vi har inga pengar- den säljer fortfarande 
mest av alla musli sorter. HA HA HA, jättebra, det är lätt att vara efterklok. 
 
I: Har det förändrat din åsikt angående om en kund skulle lägga fram det idag? 
 
R: jag tycker fortfarande som jag säger att om det kan göra på ett strategiskt klokt 
genomförbart system där man mäter varandra. För det finns ingenting som gör oss så glada 
som om det går bra för kunden oavsett om vi har en kickback på det eller inte. Det är det som 
alla blir glada över för då vet vi att det finns förtroende för det vi gör. Det är precis på samma 
sätt som att man ibland tror att vi på en reklambyrå trivs bäst med okunniga, svaga 
reklamköpare för då får vi göra mer. Vi trivs bäst när våra reklamköpare är kunigga, utbildade 
och ställer höga krav för då får vi göra bra reklam. Dom där myterna som finns kan man lätt 
snabbt avfärda och titta på hur det ser ut i praktiken. Vi trivs med våra resultatframgångar på 
våra kunder det gagnar oss ändå. 
 
I vilket fall som helst så började man prata värdedebitering, det vill säga vad är det värt för 
kunden. Och det betyder också att när man värdedebiterar så differienterar man en byrå mot 
en annan kvalitativt. Man tenderar att timmdebitera så kan en AD på byrån tjoflöjd som 
tenderar att göra väldigt dåliga saker som inte förflyttar stora företag kanske kan få samma 
timkostnad som en Ad hos oss medan vi vet att vår produktionsapparat eller vårt 
konceptualiserande kan faktiskt göra saker som få byråer som kan. Vi är några få byråer i 
Sverige som kan göra dom här förändringarna. Det är inte så många byråer som kan det, välta 
omkull elefanter eller göra något stort och oformligt, litet och hårt och tydligt på marknaden. 
Det är rätt knepiga processer och det krävs erfarenhet, självförtroende och kreativitet. Det där 
sitter i väggarna nånstans i ett bolag och är svårt att pinpointa på en enskild person. Men om 
man säger att värdedebitering möjligtgör för XXX precis som det skulle göra för 
Forsman/Bodenfors eller kanske Love brindefors eller någon annan duktig byrå som King att 
säga. Jag är ledsen om du vill jobba med oss så kostar det så mycket eftersom vi får en väldig 
hävstång på våra idéer och det är ju någonting positivt för oss. Och det är något positivt att 
man kan skilja byråer A,B och C byråer åt på nått sätt. Och så var det ett tag tycker jag och då 
såg man också att lönsamheten i vår bransch var väldigt hög, ibland lite väl hög till och med. 
Jag har varit med om vinstmarginaler som har snuddat runt 50% och då är det lite väl högt 
men det var några gyllene år och det gällde några byråer så det var en sund kostandspress som 
kom in. Det här var 2000/ 2001 kom lågkonjunkturen in även för vår bransch, jag tror också 
det sammanföll med en annan parallell variabel med det att det här interaktiva digitala 
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medierna. CRM och one to one marketing började växa så trodde man att det handlade om 
register och då blev det liksom nån slags kostnadskalkyl man kunde räkna fram per enhet och 
då blev det ett rationellt resonerande och då blir det också en prispress och skruv på priserna. 
Det blir mindre humanism mindre kreativitet mindre unikitet och mer system och då blir det 
också mer prispress tror jag. Det här är min kvalitativa bedömning om hur det var. 
Lågkonjunkturen likaså, företagen blir mer taktiskt. Man återanvänder reklam man har 
använt, man vågar inte investera i nya vägar osv. Gamla idéer putsas till nya och det blir en 
prispress där också. När vi kommer ur det där som vi är nu, snarare en väldigt uppåt gående 
skruv igen. Så ser man att nu ligger dom här prispressarna kvar och det är rätt man skall 
pressa priser. Men jag tror reklambyråer har varit dåliga på att pressa sina leverantörer bakåt. 
Men att också nu måste man börja säga att det är en skillnad på byrå A och B och det är 
skillnad på att när vi nu gör det här så måste vi börja ta betalt för den tiden vi lägger ner så jag 
skulle säga att den där värdedebiteringen har liksom trillat ner och blivit ganska fjuttiga 
värden, har liksom pressats ner. Och det är konstigt eftersom konkurrensen att överhuvudtaget 
bryta igenom reklambruset idag är ännu högre än vad det nånsin var, differentiera sig har 
blivit ännu viktigare och kvalité har blivit ännu viktigare. Med en konkurrens vi har idag så 
handlar det handlar inte om vad man vill säga, utan vad folk vill höra. Vi brukar ha en, vi gör 
reklam som folk vill se, det är ett löfte till våra uppdragsgivare. Det behöver inte betyda att 
reklam måste vara rolig alltid, det betyder att den skall vara relevant, intresseväckande och 
folk skall vilja ta den till sig klarar vi inte det så bläddrar man förbi det och snart bläddrar man 
förbi det på tv, genom digital-tv. Så kraven på Oss är högre än någonsin och vikten av 
varumärket är större än någonsin. Och det vi märker är att vi går tillbaka mer att istället för att 
prata om värdedebitering så pratar vi om tiden som vi måste ta för att genomdriva ett projekt. 
Ett projekt består ju dels av en kreativ fas som absolut har en inlärningsfas och en 
kunskapsbas och allt det där, sen så har man en produktionsbas som är en separat del och sen 
så har den, tro det eller ej i stora organisationer en förankringsfas. Och den förankringsfasen 
glömmer man ofta att ta betalt för. Dvs den måste kunna förstås av alla anställda och den 
måste kunna accepteras på väldigt många nivåer av väldigt många chefer som måste kunna 
ställa sig bakom det, måste koordineras osv. 
 
I: Jobbar ni med den fasen? 
 
R: Vi jobbar ofta med dom bitarna också. För att kunna sälja in att den landar rätt. Den 
gången reklamkampanjer blir nån form av add on, nått man lägger till bara så blir dom ganska 
dåliga. Det måste ligga i företagets affärskritiska verksamhet. Så jag tror att vårt engagemang 
är bredare och djupare och samtidigt ställer högre krav på vad vi åstadkommer faktiskt är 
större också. Gör att timmarna, tiden vi tar är viktiga. Så jag tycker vi är tillbaks nånstans till 
timmdebitering. Alltså resonemangen med kunderna att en kombination av det och 
värdedebitering. Och där måste vi brösta upp oss igen för att just som jag sa att skilja vår byrå 
mot många andra byråer och att säga vill ni jobba med oss så kostar det så mycket. Vi har ju 
också högre lönenivåer som är högre än byrån B osv. Så långt är prisutveckligen i stor, där är 
vi idag. Och jag tror att vi idag nu ser att vi kommer börja bli återigen duktigare på att ta 
betalt för våra tjänster och det vi levererar. Den andra utvecklingen som jag tycker där alla 
blir mer eller mindre duktiga på är att avtalsreglera våra förhållanden. Om man vill jobba 
strategisk, att förflytta företag, om det är det vår kommunikation skall göra och inte enbart att 
kränga produkterna kortsiktigt. Så är det ganska långa processer och då byter man inte 
reklambyrå som man byter kalsonger eller skjortor för då är man ganska djupt involverad i 
den strategiska processen och då tar det här tid och då behöver man avtalsreglera samarbete. 
När man gör det så tycker jag ofta man går baklänges tillväga fel. De flesta byråer gör fel, 
man börjar med det juridiska avtalet och utformar det och säger hur lång skall 
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uppsägningstiden vara, och hur mycket skall det kosta per timme osv. Det är den fyrkantiga 
regelringen man har, ett sammarbetes inledande, upphörande och hur debiteringen skall se 
och rättigheter till bilder och alster osv men det är en ganska fyrkantig bild som snarare 
handlar om hur man skiljs och vad som händer vi konflikt uppträder eller nått sådant. Det 
bästa vore egentligen att börja i den runda biten. Att prata om vad är det som, har vi en 
samsyn på kommunikationens roll och vad den skall åstadkomma och vad den betyder för er i 
företaget. Säg att man skulle skriva ett ”letter of agreement” där, vill vi samma sak med 
förflyttningen vad vill vi uppnå, vad är målbilden och hur stor del kommer kommunikationen 
ta av den förflyttningen och där måste ett samarbete börja så att man får klart för sig,vad är 
det vi skall göra ihopp. Eller uppdragsgivare framförallt, var tydliga med det här vill vi göra 
och det här ser vi. Att varumärkes löfte och koncept är överordnad design och guidenlines 
bara såna här viktiga frågor, vad styr vad. Om intern kommunikation ingår/ingår inte. Om 
man har klart för sig om dom har sakerna så kan man dessutom börja sätta kanske såna här 
system och mäta, är vi duktiga nog tillsammans? För då kan man ta reda på vad är det vi vill 
uppnå för då kan man ju se om vi har lyckats, kvalitativt som kvantitativt. Nästa fas från den 
runda, då kan vi säga att vi börja fila hörnen för att göra den något mer fyrkantig och då får vi 
en mutter. Hur organiserar vi oss får att uppnå våra mål, det vill säga vilka nyckelpersoner 
måste ingå i arbetsgruppen, hur ofta och i vilka forum träffas vi? Har vi månads möten som 
ställer av? Hur gör vi våra breefer? Hur planerar vi en årsbudget? Vi vill ju på byrån vill vi 
åtminstone  tillsammans med uppdragsgivaren ha en grov plan hur året ser ut, dels vill  vi det 
så vi beläggningsmässigt planera, det är ju vår egen del. Men också från kunden säga vilket 
tryck håller vi, vilken share of voice kommer vi ha? När bör vi göra vad? Vilka produkter 
landerar vi och i vilken ordning? Då kan vi få ganska bra grepp om hur den produktionen 
kommer se ut under året och då kan vi också kostadseffektivisera den på ett bra sätt både för 
vår uppdragsgivare och för oss själva. Men framförallt kan vi få en framförhållning och en 
trygghet är alltid bra eftersom det skapar ett bra kreativt klimat både hos oss och hos vår 
uppdragsgivarn. Och har man den årsplanen klar för sig då öppnar sig möjligheten att säga så 
här landar budgeten på ungefär och då skulle vi kunna skriva/ göra så att det här sammarbetet 
så kanske budgeten blir i arvoden fem miljoner kronor. Då kan vi istället för att göra varje 
kampanj så stor som möjligt, vi garanterar fem miljoner och då är det lika bra att vi slår ut den 
summar och dividerar den summan på 12 rakt av. Så för vi hela tiden och då gör ändå offerter 
på det vi gör så betar vi av dom pengarna och då gör det av vi slipper sitta med en enskild 
kampanj i Maj och säga vi spänner bågen i det här eftersom vi inte kan veta vad som kommer 
i Augusti. Då suboptimerar man ofta det är bättre att skapa en trygghet som man tittar på att 
helhetsleveransen blir bra. Därför försöker byråer och kloka uppdragsgivare att snarare 
försöka få ett årsavtal med en fast peng som ser ut så där. Då drar man gränser och säger att 
saker som faller utanför offerieras separat, dom andra avräknas med offert efter det årsavtal vi 
har. Det skapar en bra harmoni och skapar en bra, att man är trovärdig som rådgivare och säga 
vi skruvar inte upp den här kampanjen i Maj, det är bättre strategiskt att stoppa den och lägga 
mer pengar där. Då tycker jag att det är det bästa förhållandet att jobba med. Då finns det ju 
dom byråer som alltid gör så och dom har ofta en hög svanshållning och säger vi jobbar bara 
på det viset, det är ett sätt att jobba med oss och vi måste ha hela årsbudgeten för att ge ett 
professionellt råd hur vi skall förflytta er strategiskt och det kan man sätta som krav men sen 
är det inte alltid alla kunder som vill leva upp till det. Vi går väl någonstans emellan, att vara 
kaxiga ibland och lite fega ibland. 
 
I: Finns såna byråer i Sverige? 
 
R: Ja som i stort sett jobbar så. Sen så finns det en annat sätt att göra det på, det finns ju 
mängder med andra sätt. Eller vi säger så här. Den totala motsatsen är att säga att man bara 
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jobbar per timme och per offert. Kunden ringer och frågar vi vill göra det här, vad kostar det? 
Och så kan vi ändå veta och hålla i ungefär, vi vet ungefär vad den här kunden brukar ligga på 
osv och så separat fakturar man varje projekt. Då kan man antingen faktura det enligt 
principen att man ger en offert, det här kommer det kosta eller då kan man basera det på att 
filmer kostar i idéarvode standard 400 000kr eller så säger man vi tar timmar. Normalt sätt så 
tycker inte kunden om att vi tar timmar för då rasar det iväg och kunden märker hur dyrt det 
är. Det viktigaste är när man är i uppdrag som ofta skapar slitningar är att kunden kanske 
godkänner någonting men sen så stötter det på patrull internt och skall det göras om massor 
saker och då börjar timmarna ticka iväg och då blir det dyrt.Att kunden inte riktigt hade 
förankrat det där. Och då gäller det för en byrå att skicka iväg dom timmarna gratis.  
 
I: Precis det är en risk när du har ett timavtal. 
 
R: Du har en färdig offert sen så säger man att det är godkänt och så säger man det var inte 
riktigt godkänt, nu måste vi göra om det här, det här kan inte vi betala för osv.. 
 
I: Det som regleras, regleras ju i ett avtal. 
 
R: just det då hade det varit att vi skall leverera dom här sakerna och det är godkänt osv. 
Så frågan är om man vill ha, hur mycket förtroende lägger man i det hela. Det är ungefär som 
när man är gift med någon så kan man inte varje dag springa omkring och fråga skall vi vara 
gifta eller skall vi inte vara gifta är det här bra eller är du bra på det här. Någonstans måste 
man ha lite gungor och karuseller och säga det där var inte så bra så får man göra 
uppföljningssamtal vilket vi gör två gånger per år ungefär. Hur funkar det stämmer det bra 
vad kan vi rätta till osv. Det är den andra sidan att bara ta betalt per timme och per projekt/ per 
projekt. 
Sen finns det den andra delen att vi säger så här vi skickar ut ett fast månads arvode på si och 
så många hundratusen som inkluderar strategi, strategiarvoden överhuvudtaget och sen när det 
kommer till produktion så betalar man per produktion men strategiarvodet är redan betalt, 
strategi och idé-arvodet kan också redan vara betalt och beroende på hur mycket produktion 
man gör, så är nästan alla för övrigt att man separerar produktionsdelen, en del av 
produktionen för man kan ju faktiskt komma fram till att man väljer att göra en väldigt 
komplicerat film som kostar mer att producera. Men det finns dom som till och med tar 
alltting och produktionen får kosta så mycket och då rättar man in totalt idéer så att dom 
passar dom produktionskostnaderna man har budgeterat men ibland vill man ha en frihet i det 
och då lägger man själva det faktiska produktionen separat/rörlig. Sen så, då sa jag att då 
fanns det det upplägget där man har idé och strategi separat eller fast och man har dom andra 
per offert. Sen så finns det ytterligare en mix av det hela och det är att man har ett löpande fast 
arvode som inte är projektrelaterat och det kan man ha i alla dom här delarna, i vilket avtal 
som helst. Vi har det med väldigt många kunder att vi har en senior person som alltid är 
tillgänglig som ungefär jobbar 12 och en halv timme per vecka med att vara ute hos kund, 
vara rådgivare, fånga upp, vara med på mötet, förankringsmöten, se vart man är med 
strategisk. I dom där företagen ligger man på ledningsgruppsnivå i dom här företagen, alltid. 
Man är med i deras omvärld och ser vad som händer, man måste vara uppdaterad, man måste 
vara med på deras ledningsmöte och det tar man ju betalt med som rådgivare vilken som helst. 
Och det är inte ens kampanjrelaterat utan det ingår i att kunna förstå i vad är det vi håller på 
med och det tar man betalt för. Och då kan man ha ett fast löpande arvode och det kan vara 
litet och det kan vara stort. Och då är några eller någon tillgängliga nästan dygnet runt för att 
vara lite dramatiskt när det behövs. Och då tittar man hur mycket tid det har gått åt och så 
försöker man stämma av det vid nästa fyra/fem månaders period ungefär. 
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I: Är det stora företag? 
 
R: ja det är större uppdragsgivare, vi jobbar med kunder som är ganska stora, som har stora 
behov och där det händer väldigt mycket. Det kan vara tjänsterproducerade företag, det kan 
vara business to business, det kan vara en bank du jobbar med. Man blir en insourcad bit, en 
kommunikativ bit i ett tidigt stadium hos ett företag innan ens ett projekt har formulerats att 
det skall vara en kampanj så att säga. Är det här kommunicerbart överhuvudtaget, skickar vi 
rätt signaler till marknaden om vi gör det här, lika mycket så är det. 
 
I: Utvärderar ni framgången i kampanjen och relationen? Gör ni någon skillnad mellan dessa? 
Sätter ni er ner och säger vad gick bra mellan oss, sätter ni er ner internt eller med kunden? 
 
R: Det är också väldigt olika per kund. Vissa kunder följer man ju väldigt noggrant på olika 
nivåer. Dvs man kan följa försäljningen och man kan också kampanjrelatera den 
försäljningen. Med vissa kunder följer man en form av brand tracking dvs vilka attityder 
vilken kunskap vilka likeabillity och intention to buy såna saker att man hela tiden tittar på 
hur du har rört dig marknadspositionsmässigt antingen i olika spindelvävs diagram med fyra 
axlar beroende på vilka mätsystem dom har eller vilka mätsystem vi tillsammans har kommit 
fram till. Det finns en direkt kampanj relaterad utvärdering som säger hur många såg 
kampanjen, hur många tyckte den var bra. Då ibland förtestar man, det är väldigt många som 
förtestar, och det är många som eftertestar kampanjerna utifrån om de har fått ett genomslag. 
Det påverkar sällan våra debiteringar av dom här sakerna. Men däremot påverkar det vårt 
förtroende och eller vad vi gör nästa gång, att det finns ett lärande i det på nått sätt. Man kan 
aldrig veta kommunikation som all annan företagsamhet det handlar om att tro. Om man vet d 
blir resultatet normalt sätt ganska mediokert, för då vet alla andra det också och gör samma 
sak och då är man inte vidare unik, man lär sig hela tiden. Så ibland mäter man 
kampanjeffekter, ibland mäter man försäljningseffekter, och ibland mäter du 
positioneringseffekter eller profiteffekter. Sen så som du själv sa, funkar vårt sammarbete bra. 
Går det snabbt? Trivs vi med varandra? Är det mycket bråk? Vad är det som kan bråka/kärva? 
Det kan vara att nån inte håller tiderna, det kan vara att kvalitén inte är bra? Dels från vår sida 
eller från vår uppdragsgivares sida, dom kan precis lika väl säga att ni sa att ni skulle ha en 
person som kom och var uppdragsgivare och när skickar ni 10 personer på oss som kommer 
med olika små papper i händerna och dom är inte förberedda och ni kommer inte med några 
bra breefer som vi sa att vi skulle följa det här breefsystemet och ni har alldeles för lite tid när 
ni kommer på dom här olika sakerna. Eller ni har inte förankrat det här och ni är inte 
beslutförda i dom frågorna som ni påstår att ni är beslutsföra och det tar alldeles för lång tid 
osv det finns tusen saker. 
 
I: Uppstår det ofta en konflikt med just betalningen runt kontraktet, det här var, det här var 
inte med osv 
 
R: Nej jag tycker inte det när man väl har fått dom där grejerna på plats så är dom till för att 
dom skall sköta sig av sig självt och då skall vi titta på vårt arbete och dess innehåll istället det 
är väldigt sällan vi är inne och pekar på kontraktet utan då flyter det och då funkar det. Men 
däremot kan man dra sig till minne och säga som jag sa att vi skulle ha en uppdragsgivare 
eller tre stycken från dom tre affärsområden eller ni skulle ju komma med skriftliga 
breefsystemen och det har ni inte gjort?   
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I: Dom där mätverktygen när i processen kommer dom in? På vems initiativ? Är det ni som 
säger det är det här ni borde mäta i den här kampanjen eller har dom en klar föreställning så 
att dom säger att det är det här vi vill mäta och under den här perioden? 
 
R:, för det första är det olika för olika kunder sen är det olika  som jag sa behöver man inte 
bara mäta den enskilda kampanjen. När en kund kommer till oss så kommer dom med en 
historia, vi startar inte om deras varumärke på nytt. Vi måste respektera att det vi skall säga 
redan finns hos dom, sen kan vi successivt addera bitar till det och delvis ändra riktning och 
göra nån förflyttning så det blir bättre. När dom kommer till oss så kommer dom vanligtvis 
med nån form av strukturkapital i form av så här mäter vi så här brukar vi göra. Och då 
försöker vi titta på det i början av samarbetet säga är det här bra sättet att göra det, vad brukar 
vi göra och så kommer vi överens om att vi kan vi göra så här och så här och så möts man där. 
Ibland blir det så att man på papper vill att sånt skall falla på plats redan från början men att 
det ändå successivt ändå växer fram hur man gör, så det finns det ideala där man checkar av 
alla bitar och delar och så där. Men så blir det ändå lite grann att man kör lite grann på känn 
och så småningom så hittar det sin form. 
 
I : Det bygger lite på förtroendet i en relation? 
 
R: Ja. Men rent generellt tror jag att bra byråer är positiva på mättningar så länge vi får vara 
med att vi mäter rätt grejer. För vi vill ju att det skall ge resultat det vi gör. Så vi är inte 
negativt inställda till det. Sen däremot kan det komma upp plötsligt helt andra saker som till 
exempel dom nya XXX filmerna som går nu, som heter XXX som är en XXX pastige och då 
kommer helt nya diskussion in som rör inmaterial rätt, vilken riskt tar man när man bryter mot 
någonting osv. Och då har man nya förhandlingar som rör just den kampanjen som handlar 
om vem tar risken utifrån att. Nu har det här gått jättebra och dom som har rättigheterna till 
XXX tyckte det här var toppen. Sånt uppträder ganska ofta eftersom reklam som är bra 
diffierenterat, rör sig ofta lite grann i gränsmarkerna nånstans ofta blir det så. Jag tycker det 
är, min målsättning som jag sa är det bästa är som du själv sa. Hemarbetet först, det är därför 
jag sa att man tittar på samarbetet som en runt cirkel vad är det vi vill åstakomma sen så gör 
man det till hur organiserar vi oss till en mutter sen så fyrkanten bra hur reglerar vi det här 
avtalsmässigt, vad gör vi i händelse av. Då finns det ju också olika marginaler, har vi 
exklusivitet avtal, hur långa uppsägningstider, hur bryts det, eller exlusivetets avtal på andra 
sidan får vi jobba med liknande kunder. Det är ofta svårare än vad du tror eftersom 
branchglidningen i vissa branscher är så stor. Vissa företag spänner över så stora områden. 
Det gör ju om man då går in och upparbetar en relation med en sån så tar det rätt lång tid att 
ersätta en sån därför måste man ha ett bra avslut. 
 
I:  Generellt hur långa avtal har ni, är det på ett halvår/år?  
 
R: Normala avtalslängden är att det löper per ett år och förlängs per automatik om inte nån 
part säger upp det, det är de normala juridiska formuleringen. Och då förlängs det automatiskt 
antingen per år eller halvår. Jag tycker man är mer intresserad av vad som händer nästa år? 
Jag tycker efter ett år om man har gjort ett bra jobb, vilket man förhoppningsvis har, då är 
man rätt nöjd med det. Och då nästa år blir mest en formalitet eller så skruvar man på det där 
avtalet därför att man har lärt sig nått och det kan fungera bättre nästa år. Jag skulle inte vara 
ett dugg orolig för våra kunder för vår relation och tänka nu börjar tiden rinna ut så köper inte 
våra kunder våra tjänster årsvis, dom köper det så länge samarbetet är bra och det är vitalt så 
kommer dom fortsätta och detsamma gäller oss. Vi har varit med om både och vi har sagt upp 
samarbeten också. 
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I: Vad är det som brister då, är det att ni har en ny kund på gång? 
 
R: Ja det har varit både och, det har varit vi kan inte samverka med dom här vi får inte ut nån 
bra kvalité, lönsamhet den här kunden är antingen stökigt, jättesnål eller att vi har alternativ 
intäkterna att lägga dom resurserna någon annan stans är större. Och då måste vi också ha 
frihet att kunna bryta avtal och gå in och jobba med nått nytt. Och ibland har det skett till en 
konkurrent eller en som har varit i samma bransch. Tänkte säga det att det vi också gör ibland 
och som jag tycke är ganska bra. Det är att man skriver när man precis har påbörjat ett avtal, 
en av våra större uppdragsgivare där vi jobbar på väldigt många nivåer. Dels produktnivåer, 
dels cooporate nivåer. Då vet man inte i början hur det här samarbetet riktigt kommer 
utvecklas, hur kommer det se ut om ett år. Det första vi gör är att vi kommer in i en 
strategiprocess på fyra månader som handlar om varumärkes hierarkier, som handlar om 
riktning på företag, deras position på marknaden. Som handlar om grunden, basen för 
verksamheten, och då är det väldigt svårt att säga så här kommer det se ut och så här kommer 
vi jobba. Då har vi skrivit ett remistiskt (??) avtal som säger att minimi så kommer vi lägga så 
här och så här och efter ett halvår tar vi upp en ny avtalsdiskussion för då vet vi mer. Så att 
man inte sitter och försöker låsa processer som man inte är klar över. Det man vill, ja vi vill 
naturligtvis. Vi har en del hos oss som säger att vi vill tjäna så mycket pengar som möjligt per 
avtal. Men jag tror att det är större och än viktigare att få ett balanserat och bra förhållande 
som skapar harmoni och förtroende som gör att man kan göra bra jobb och det är jätteviktigt. 
Och det är därför jag säger att den där muttern hur organiserar vi oss, hur ofta har vi möten 
där vi ser, hur ser budgeteringen ut, är den underifrån och upp eller är de uppifrån och ned, Vi 
gillar alltid uppifrån och ned så att inte alla olika produkt och affärsområden eskar pengar, då 
blir det väldigt fragmenterat. Dom där sakerna är viktiga för oss, viktigt för oss är att vi kan 
vara med en kunds affärsplan så vi ser vart man lägger fokus, vilka förändringar man skall 
göra. Så finns det kunder som är mycket enklare. Om jag nämner ett fal som jag har jobbat 10 
år med. Vi har byggt dom där varumärkena till att bli väldigt tydliga karaktärer på marknaden. 
Vi vet ungefär hur ett sånt år ser ut, sen så gäller det att inte slå sig till ro utan vara på hugget 
ändå men i stort sett vet vi ungefär att ungefär när filmerna kommer komma in, ungefär vilken 
engagemang man har och då kanske man inte behöver ha såna här stora årsavtal eftersom man 
vet ungefär hur dom här funkar. Ändå kommer nya diskussioner in som säger nu har detta och 
detta hänt, kan vi titta på det här ur ett större samanhang men 80% av det hela ser ungefär ut 
som förra året och 20% är någonting som händer det här året. 
 
I: Det är positivt, men ser du någon potentiell nackdel med så långa samarbeten mellan byrå 
och kund? 
 
R: Det finns ju alltid risken att uppdragsgivaren och byrå kan förlora sin spänst. Att 
äktenskapet blir tråkigt, det blir ingen bra sex. Man slutar överraska varandra man tar 
varandra för givet så är det ju. Jag brukar ofta tänka på varumärket, på det samarbetet som 
mellan mänskliga grejer det är ungefär samma sak, det är inga större skillnad. Man måste 
både vara förväntad och oförväntad. 
 
I: Har ni som byrå generellt långa samarbeten? 
 
R: Ja jag tycker det har varit rätt så mycket tumult under en period, dom senaste åren har vi 
lyckats lugna ner det. Det var väldigt rörigt ett tag det kan bero på oss och det kan bero på 
marknaden, det kan bero på allt möjligt. Vi har som byrå tror jag, vi försöker ha en väldigt 
starkt integritet, vi är inte en byrå där kunden talar om för oss hur reklamen skall se ut utan vi 
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säger att du har kommit hit för att vi skall tala om för dig hur den ser ut. Så försöker vi mötas 
där, man måste förstå varandras verkligheter men vi kan inte göra dåliga saker för vi tänker på 
vårt eget varumärke lika mycket.  Därför som jag sa så trivs vi med starka uppdragsgivare 
som är duktiga och bra på det dom göra. Och ibland är det inte så och då trivs man inte ihop 
och då går det inte. Ibland kommer det en ny marknadsdirektör och då plötsligt bryts ett 
samarbete eftersom han kommer med sina kompisar, korkat nog och ser inte vad som har 
presterats. Ibland köps ett företag av ett annat företag och plötsligt åker du bara pang rätt ut 
för att du blir plötsligt blir ingripen i en stor nätverks byrå som du inte tillhör. 
 
I: att det kommer en ny marknadschef till exempel, tror du att det kan vara så att den 
relationen ni har med det företaget har blivit så bekväm så kommer han in och ser med sina 
företags ögon att ni har blivit för bekväma. 
 
R: Ja,ja det kan vara så. Jag har varit med om, men sen kan det vara så att det kan komma en 
ny marknadschef som är fullkomligt strålande och tycker det här är skit kul och min blir bästa 
kompis med den personen. Som med allting ingenting är givet, det normala är ändå så skall 
det inte gå till, som dom där avarterna. Det kan också vara så att en byrå faktiskt som alla 
andra företag för problem, för avhopp av duktiga kreatörer. Det finns ju faktiskt kreatörer som 
går till en annan byrå och tar en kund med sig eftersom de är så oerhört viktiga för den 
kunden. 
 
I: Det är också någonting, att dom på kundsidan vill veta exakt, att dom man jobbar på 
arbetsgruppen. 
 
R: Vi har i alla våra viktiga/större avtal så finns nyckelpersonerna inskrivna, vi får inte flytta 
på människor utan att ta upp det ur avtalssynpunkt. Sen märker man när man väl börjar jobba 
ihop så tillför man också, är det en större kund så har man ofta dubbla arbetsgrupper. Av tre 
skäl, det ena är att det kan bli för mycket att göra, man hinner inte med. Det andra kan vara att 
kunden faktiskt har två olika produkter som behöver lite annorlunda approach. Och det tredje 
är att vi känner att det blir inget bra, det behöv liksom nått sånt där intern fighting för att 
trigga så det blir en bra idé. Normallt sett tycker kunderna att det skall vara dom här och här 
och dom är alltid med, men sen så tycker kunderna att det är rätt bra att det även finns andra 
som är med. Kunden brukar normallt sätt säga den där projektledaren/kreatören är viktig. 
 
I: Vad grundar dom det på? Är det personligt? 
 
R: Leverans, det här är en person som dom har oerhört mycket respekt för och har oerhört 
kunskap om det, och som dom jobbar förbaskat bra med. Ofta är man som kreatör, att man 
kan få ut uttrycken eller att det blir väldigt bra reklam av det hela och blir en nyckelperson 
där. Eller så är kreatören en sån att de kan översätta dom där kreativa uttrycken internt så dom 
kan omsätta det i sitt eget företag på ett bra sätt. En riktigt bra kreatör, copy eller Ad:s ofta 
Copy men det kan vara Ad:s också kan vara lika mycket projektledare 
strategiskt/konceptuellt. Och någonstans blir man någon vad skall jag säga kognitiv terapeut. 
Man sitter bredvid och kan hjälpa någon att formulera sig själv bättre och hitta sina strategier 
och vägar fram. Jag brukar säga så här, det spelar ingen roll vad man tillverkar eller vilka 
tjänster man producerar är det inte kommunicerbart så är det stendött, internt och externt. Med 
andra ord kan man säga att varumärket styr strategierna och inte att strategierna styr 
varumärket, man kan vända på det. Därför ibland öppnar företagsledare eller andra i ledande 
position, öppnar upp för en dialog som man har med vissa rådgivare. Man kan ha det med en 
management konsult, eller med en duktig kommunikatör eller man kan ha det med sin revisor 
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eller jurist. Och då ibland för man dom personliga relationerna och det kan betyda mycket. 
Och då ibland om någon flyttar så är man väldigt fest vid den. 
 
I: Om du ser på reklambyråer som konsultverksamhet eller extern samarbetspartner jämfört 
med just dom där andra yrkesgrupperna du beskriver, som management byråer jurister.  Ser 
du någon skillnad/ potentiell fördel/nackdel med reklam som bransch jämfört med dom.  
 
R: Det svåra med vår grej är att det kan vara lätt att. Om du kommer till en läkare så är det 
väldigt svårt att ifrågasätta läkarens kompetens eftersom du inte är läkare, du litar på den 
expertkompetens . Jag ser här att dina värden är så här och så här. Men om du kommer och 
påstår att en reklamfilm är så här och så här, det är väldigt öppet för tycke och smak liksom. 
Man kan lita gärna själv tycka saker, om du kommer och träffar en jurist så säger juristen 
massor saker som du inte kan något om och då verkar det väldigt, då finns det någon form av 
expert kunskap. Medan reklamen alltid är utsatt för, att var och en är sin egen bästa expert och 
det finns alltid en risk i det förhållandet, att man inte tar kompetensen och kunskapen fullt ut 
på allvar. Det är också väldigt bra eftersom våra kunder måste tycka om det de själva gör. 
 
I: Gör de det? 
 
R: Ja det tycker jag. Eller så här då, det spelar ingen roll om vår reklamkampanj går jätte bra 
är våra uppdragsgivare obekväma i uttryckssättet inte känner igen sig själv, eller inte matchar 
riktigt, jag tycker inte om reklamen vi gör men vi kör väl den, den fungerar ju. Det är ingen 
bra sits överhuvudtaget, det är inte hållbart i längden man måste nånstans känna igen sig själv 
i det, det finns en sån väldigt viktig del. Sen kan man fråga tar dom det vi gör, nej det finns en 
nackdel man kan säga så här, jag har alltid tyckt oj vad skönt äntligen har varumärket handlar 
på VD:ns skrivbord och till och med i styrelserummen pratar man varumärken som man 
aldrig har pratat om varumärken förut. Det är väldigt positivt för äntligen tar man oss på allvar 
och det vi håller på med. Å andra sidan det som händer är att det hamnar lika mycket i knät på 
människor som inte behärskar det, som inte kan någonting, som inte förstår. Det är inte bara 
tycke och smak om färger och saker. Utan det finns olika sätt att manövrera, sköta 
varumärken på ett konsekvent och bra sätt, på ett strategisk riktigt sätt. Det är ett ganska 
komplext kunskap som har tagit enorm många år att lära sig. För att inte tala om alla mer 
teoretiska modeler som hur man bygger brand equity osv. Som dom inte kan. När människor i 
ledande positioner inte kan saker och ting så tenderar man att antingen acceptera och förstå att 
man inte kan men att man förstår att det är viktigt eller så säger man eftersom jag inte kan det 
här så är det inte viktigt eller så säger man jag kan inte det där alltså skall jag kontrollera det 
istället och då begränsar man varumärkes möjligheter genom att sätta regler omkring det och 
det är alltid en nackdel. 
 
I: En sista reflektion bara, det måste ställa högre krav på att man kan komma överens, att man 
kan mäta reklamen, vart man är på väg eller att man är tydlig på vart man vill komma för att 
överkomma den här okunnigheten, sälja in det internt. 
 
R: Det är som jag säger. Ja man måste kunna mäta och se om man är på rätt väg. Att bygga 
varumärken kan aldrig vara en demokratisk process där ett helt företag skall vara med att rösta 
och se vad som är bäst. För då blir varumärken en 25-35årig man/kvinna som bor i villa i 
förorten so har akademisk examen, och som ingen känner till på gatan och det vore förfärligt. 
Utan att ta personlig risk så kan man inte beröra någon annan på nått sätt. Nånstans är det ett 
beslut hos någon som tror på något. Titta också på dom mest framgångsrika företagen så har 
det varit ett visst mått av risktagande hela tiden. Men en tro på någonting att man vill bli 
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tydlig att man vill göra det här, att man är bäst på det här. Att man så att säga begränsar sig, 
man krymper sin värld, men man hittar sin egen värld att vara i. Detta betyder att man kan 
inte på förhand veta grejer men man kan gå åt ett hål och mäta, det här stämmer. Nu är jag lite 
utanför nu vill jag bli lite bättre här. Att följa den vägen är jätteviktigt, men att tro att man före 
kan mäta, att före bedöma och minimera alla risker är hål i huvudet, det går inte. 
 
I: det blir en problematik där eftersom dom som sitter i styrelsen, är människor som gillar att 
mäta, dom håller ofta på med saker som går att mäta i finansiell termer. 
 
R: Om dom går till sin egen verksamhet, man kan säga till dom att dom fattar också stora 
beslut utan att veta. Det gör dom, dom fattar också stora investerings beslut utan att ha 
fullkomlig koll. Det finns en risk att tro att man kan kontrollera alla variabler, och det kan 
man inte alltid. Det är bara att titta på, ta bort reklamen så blir det samma sak, dom har inte 
perfekt kontroll på allting. Det är inte perfekt konkurrens heller varken på micro eller macro 
nivå. Det komplexa systemet är inte att man kan ta alla faktorer och låsa alltid och veta precis 
vad som skall hända. Men att vi gör modeller för att undvika i stort sett, de värsta klaver 
trampen. 
 
 
 
 
INTERVJU 4 
  
I: På vilket sätt samarbetar ni med er byrå? 
 
R: Den styrande är ju försäljningssidan eller inkommande samtal, kunder kostar oss olika 
mycket, nya kunder kostar oss olika mycket, befintliga kostar oss olika mycket att bearbeta, 
där jobbar vi liksom fortlöpande med att kolla vad våra reklam/marknadsföringsåtgärder ger. 
 
I: Har ni samma reklambyrå till alla åtgärder? 
 
R: Just nu har vi en leading byrå, XXX. Vi kommer att fortsätta oss ett tag till med XXX, har 
sagt upp avtalet. Säger upp avtalet, vi är en nordiskt aktör, se om det är möjligt att hitta en 
ledande nordisk byrå, kanske göra mer i huset eller så där. 
Det ni berör med uppsatsen är ju jag, jag har, övertiden för att det svårt att skapa en relation 
mellan byrå och kund. Det finns olika intressen där, i vårt fall skyller vi inte på någon annan 
än oss själva varför att det inte fungerar optimal. Det är en svår, eh, relation att få till, ytterst , 
måste man som företag vara jäkligt klar på vad man vill.  Vad har vi för resurser är det vad 
vill vad byrån skall bidra med,  strageiger, operativ eller är det? Alla byråer vill vara leading 
byråer, alla byråer vill göra allt, det ligger i sakens natur, man vill tjäna så mycket pengar som 
möjligt.  Vi kom i en situation, vilket man tror man gör om man inte gjort sin hemläxa, där 
man, där byrån till slut äger initiativ, varumärke och kompetens, och man sitter som en 
administrativ enhet på ett företag som omsätter miljarder, eh, det är inte byråns fel. I det fall 
vi är i nu och det fall vi försöker ta oss ur, det är en process som pågår, jag ser den enkla 
förklaringen att byrån vill ju att det ska bli bra och de ser ju att det kan göra det bra, det äter 
sig en mer och mer om man använder ett negativt uttryck.  
Eh, men det gör de, jag tror det gör ut ett ekonomiskt perspektiv självklart, annars är de ju i 
fel bransch, men många gör det av övertygelsen att det här är rätt, problemet med den 
relationen när den utvecklas över tiden från att vara operativ och lite strategisk när man tittar 
på varumärket är ju att göra det arbetet 100 procent bra, så måste man vara sammansmält med 
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affärsstrategi, vilka är våra prioriterade produkter och varför, inte bara den enkla förklaringen, 
utan verkligen in i djupet, vad vill vi nå upp. Det är i alla fall för tjänste producerade företag 
där den kort och kortsiktiga strategin måste vara sammanlänkad med byrån, har man råda att 
lämna ifrån sig den kompetensen eller hemligheten externt? Eller skall man ha den 
kompetensen i huset och låta dem göra de olika pusselbitarna vi har full koll på. Det handlar 
om resurser och kompetens i huset, då tror jag det kan bli riktigt bra, så vill vi bygga 
relationer med en extern part.  
 
I: Det verkar handla om när du beskriver det, som om vilken kunskap man sitter på från er 
sida, är beroende på hur mycket de får styra sida från deras sida, om kan ju köra över om de 
tror att de vet bäst. 
 
R: Jo det handlar om vilken part man väljer, det är ju den där svårigheten om engagemang och 
vilja  kontra penninghunger, men den yttersta svårigheten är ju att man som företag inte har 
bestämt sig för vad man vill. Vilken partner väljer vi, hur gör vi uppköpen, hur går vi ut på 
upphandling, vilken brief e det vi lämnar till byråerna, vem bjuder vi in, går vi på det snygga 
namnet, eller går vi på den ihärdigaste säljaren, eller går vi på det ”dreamteamet” som de 
presenterar som vi sen aldrig kommer att få se, jättevanligt, men jag tror att förre och förre går 
i den fällan, men liksom att man radar upp de tre bästa byrån har och sen har man 40 som är 
avarage i allt de gör, hem, när vi väljer vill jag veta att det är du, du och när slutar du på 
byrån? För den kompetensen, konsultvärlden är ju en värld där man säljer individer och inte 
en byrås namn, individens möjligheter att levererar ett kreativt förslag, läxan måste börja 
hemma.  
 
I: Gör du skillnad mellan olika typer av konsulter?  
 
R: Mellan pr, reklam, affärs. Det har skett i en förskjutning där pr-branchen vill bli mer likt 
reklambranschen och tvärt. Jag är ganska övertygand att alla kan inte vara bra på allt, kan jag 
lite på att reklambyrån gjort den traditionella eller reklamköpet framför pr för att det ger oss 
mest, den tanken tycker jag att man alltid skall ta med sig. 
Din fråga handlar om operativt, reklambyråer Det är få i reklamvärlden som kan utveckla den 
strategier, management kan strategier. Reklambyråer är mer här och nu, skulle inte köpa 
reklambyrå på mer än ett år. Det är bra på hur når jag igenom.  
 
I: Vilka har mest kontakt? 
 
R: I början är det marknadschef och kontakt person. Sedan släpper man igenom det till linjen, 
för att arbeta med sakinformationen, sedan stämmer man av med loka gruppen för att se att 
detta är i linje med övergripande affärsstrategiska.  En stor reklambyrå skjuter in på alla håll 
och kanter, det är inge kritik, det är deras förbannade jobb, det är vårt jobb som central 
marknadsenhet att se till att det håller ihop, att släppa in där det behövs. 
Marknadsavdelningens roll är att fungera som tolk mellan divisioner och reklambyrå, 
förmedla det till byrå, linjespel. 
 
I: Gör du någon skillnad mellan en bra och effektiv relation? 
 
R: Bra relation, det skiter jag i, bra i termer av kamratlighet det är en bonus, jag vill ha en 
professionell relation, professionell relation är för mig effektiv, och en sådan relation blir som 
regler oftast bra. Vi menar kommunikations svårigheter på grund av skilda bakgrunder, 
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Då har vi rekryterat fel folk. Den marknadschef som inte har fot i båda lägren är, tycker jag 
har fel fokus, den som inte kan förstå det ekonomiska/affärsstrategiska och samtidigt inte 
utgör det skitet gentemot reklamspråket, då är an fel man på jobbet. 
 
I: Har ni exempel på riktigt dålig relation 
 
R: I nio fel och tio, så funkar det, när det inte går bra handlar det om hur arbetet är specat. 
Har man suttit i den här relationen för länge. Man kan identifiera en cykel, här börjar vi, här 
de första 3 månaderna här jobbar vi med planer, här skall allt bli bra, sen månader 9 10 så 
fokuserar man på förlängning avtalet snarare än att leverera, det tror jag är ett klasiskt fel, att 
man är rädd att förlora kunder och de pengar och antal tjänster det innebär. Det kan man ju 
rättfärdiga med att man vill vara trygg i sin relation, men det tror jag är fel, fortsätt leverera 
enligt den modell du hade när du gick in i relationen. 
Som reklambyrå tror jag att det är viktigt att ta reda på vilka krav/mål som du som 
marknadschef förväntas leverera till dina chefer.   
 
För ett XXX är det inte givet att vi ska ha fler kunder, vi skall ha lönsamma kunder, det är en 
komplexare värld. Få XXX som har vuxit av egen kraft, sällanköps varor. För våran del 
handlar det om att bygga in ett kundvärde, hur skall vi få den suddiga bild som du upplever 
mellan fakturor. Vårt problem är inte de kunder som upplever en skada, de är jätte nöjda, det 
stora porlet är att kommunicera det de kunder som inte har skador, som betalar för dem som 
har skada.  Det är spännande, något som gör det till en annan produkt än snabb rörliga 
konsumenter varor. Det ställer andra krav på reklambyrån, de är duktiga på att driva 
försäljningen, men det är inte alltid det är det nödvändiga för oss. All kampanjer skall peka 
uppåt mot övergripande strategin. 
 
I: Olika kontrakt? Använder ni prestations baserade kontrakt? 
 
R: Har inte gått in i kontrakt efter prestation, använder timmar och årsavtal, och ibland gör 
man avtal för en specifik kampanj. 
 
 I: Ser du några fördelar nackdelar i dessa? 
 
R: Om det är en strategisk byrå som ska stödja den övergripande planen, så är det svår. Går 
man tillbaka det jag sa om att ingen byrå kan göra allt, kan jag mycket väl se mig att man 
hetsar dem lite vid tex hemsidan, kan ni leverera det här punkt slut, kan ni leverera?  
 Kan motivera detta med lät rörliga konsumentvaror. Det krävs en annan typ av byrå, det är en 
annan sak at sälja tjänster och service. 
 
I: Om ni skulle använda ett sådant system, sitter ni då på mätverktygen? 
 
R: Man kan ju lägga ribban på antal telefonsamtal in, då har vi mätinstrumenten. Man kan ju 
också dra en produktlansering på nätet, då har vi externa aktörer, vi använder leverantörer.  
 
I:Tidigare så tog reklambyråerna betalt efterkostnad de lade ut likt mediabyråer, är det detta 
förfarande ni använder?  
 
R: Vi kommer att köpa vårt mediutrymme oerhört centralt vi någon av de stora 
mediebyråerna, där de ger oss rabatter. Så reklambyråns roll kommer att bli en annan, det 
handlar om att gifta samman två, tre, fyra aktörer, du har event-sponsringsbyrån, pr-byrå, 
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reklambyrån, gäller att hitta lämpliga gränsdragningar vad gör vi själv om vi har 
kompetensen? Hela tiden ett relationsbyggande, min tes är att de strategiska viktiga initiativen 
som sträcker sig över tiden skall vi ha i huset Vad bidrar det till egentligen, den extra kraft 
som man vill lägg in med ett belöningssystem tycker jag att den stora byråns ska levera från 
dag ett i vår relation, jag tycker att den skall ligga i relationen. 
 
I: Vad anser du om att använda ett belöningssystem baserad på varumärkesförflyttning? 
 
R: Att flytta varumärket skulle jag aldrig använda i ett belöningssystem.  
Jag är positiv till det som system, men för vår del absolut inte. 
 
I: Andra belöningssytem, tex timmavtal och fasta avtal? 
 
R: Det är svårt, klart att de måsta ta betalt för arbetet, kan sitta på krogen, kanske dålig 
exempel, men skall de ha betalt för det, men att sätta timma på det är jäkligt svårt. 
 
I: Känns det inte trovärdigt? 
 
R: Det känns oerhört otrovärdigt, speciellt om man jobbat med dig själv. Ibland är det oerhört 
hämmande när man sitter i en relation och någon vill gå tillbaka och tugga tugga, sitter de på 
timme då kan man ju undra om de gör det för saken skull? Får man en samman process om 
man sitter på fast betalt, jag vill inte ha fokus på pengar när jag jobba och ska lösa något, jag 
vill ha fokus på uppdraget. Nja, jag vill ha et betalningsmodell som båda är trygga med, jag 
vill inte sitta och titta igenom timmar. Det är vanligt att man delar upp det i leveranser, första, 
andra tredje osv, så är det bra med det. Det är vanligt at man ifrågasätter relationen, men jag 
vill ha en relation där pengar inte är det centrala, som vi sitter och pruta, gör arbetet sämre. 
Jag vill ha ett effektivt samarbete med professionella riktlinjer. Man har som m-chef att ta till, 
man skall nå en del, då kanske byråarvordet blir en stor del,men så länge man når målet , så 
fiende då år det kosta. 
 
Finns två delar med risk, hela vårt arbete handlar om risk, så det finns ju där hela tiden. Det 
handlar om var får du mest för pengarna, pr är förhållandevis billigt, men icke kontrollerbart, 
de kan aldrig garantera någonting. Visst så är det bra, men samtidigt så får man se till vilket 
media det är. Jag anser att pr:s framgång de senaste åren har devalverat nyheternas värde, vad 
är värdet att vara med i medier. Det handlar om att samspela, måste utnyttja kanalerna där du 
når målgrupperna med rätt budskap och rätt paket. Då gäller det att man har en organisation 
som är snabbrörlig och kan jobba med massmarknadsföring, när man har det klar internt, då 
kan man välja partnerns.Då kan man säga vad man vill ha. 
 
För att möta risken, vill vi veta det är du och du so levererar detta, ska ni säga upp er vill jag 
veta det innan ni byter byrå, och kunna säga upp avtalet med omedelbar verkan och inte betala 
en miljon den första jan, utan betala kontinuerligt över året, för att hela tiden ge morot och 
piska, detta är en professionell relation som man ställer krav på, reklam branschen överöser 
oss med mjuka värden, för att skapa en personlig relation, men då har man lämnat den 
proffesionella relationen, det är nog väldigt vanligt. Vill marknadsföringsbrachen vill ses som 
en seriös aktör, måste man in och jobba på samma och mätas på samma villkor som andra 
delar och vara bussnies.  
 
I: Anser du att det går att mäta reklamens effekt? 
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R: Den enda mätningar som blir bra är de som är över tid.   
 
 
INTERVJU 5  
 
XXX grundades XXX, ganska gamla byrå. Vi har funnits i drygt XXX snart XXX år. 
Inriktningar har sen starten varit på kommunikation av reklam av XXX tjänster och produkter, 
i XXX fall av XXX riktade mot en professionell köpare- business to business. Men det är inte 
alltid business to business, vi brukar säga komplexa tjänster och produkter. Det kan röra sig 
om pensionssparande, det kan röra sig om bemanningsbolag om det behöver bygga sitt 
varumärke i konsumentledet för att vi skall vilja jobba hos dom. 
 
Vi är 25 personer och har varit det under en ganska lång tid nu, det går rätt bra för oss. Vi är 
kanske en liten udda fågel på byråhimlen sådär. De flesta andra mer namnkunnigt byråerna 
strider lite mer om det mer glassiga och namnkunniga kontona vilket gör konkurrensen där 
hårdare. Om man tittar på vår kundportfölj så består den till ca 50 procent av exportrelaterade 
industriföretag och till 50 procent av tjänsteföretag som är mer lokala på den nordiska 
marknaden som typ XXX. Ungefär 50 procent av det vi gör går utanför Sveriges gränser på en 
gång och det beror på att våra kunder har en liten marknadsandel i Sverige. Visst det är en 
viktig marknad men omsättningen procentuellt är liten. Men däremot har man sin geografiska 
punkt i sverige med sitt huvudkontor här och därför har man en svensk byrå. Det gör att 
mycket det vi gör inte syns här i Sverige.  Det var lite kort om oss. 
 
I: Vi börjar då med vår start fråga: Vilken part härifrån är den som mest brukar träffa kunden? 
 
R: Det är lika olika. Primärt är det alltid projektledaren som har det övergripande ansvaret 
mellan oss och kunden. Och är också ansvarig för det vi skall leverera. Sen har ju 
produktionsledaren också en hel del kontakt men har mycket av kontakten vid ett senare läge i 
processen när vi går i produktion. Då  är hon eller han, i vårt fall är det bara tjejer. Då är den 
personen spindeln i nätet när produktions träder i kraft. Men som projekt ledaren så finns man 
hela tiden där lite övergripande men det är Precis som om man är i ett kök, ju fler kockar 
desto sämre sopa när du väl har börjat laga käket, men när man planerar vad man skall laga 
kanske man kan vara flera. Det är lite olika beroende vilken fas man befinner sig i. Men 
projektledaren har det övergripande ansvaret. 
 
I: Vilken bakgrund har det som innehar projektledar rollen generellt, Reklamskolor som 
Berghs eller mer ekonomisk bakgrund? 
 
R: Det där är svårt att säga. Om man tittar på dom som är här så tror jag nog att samtliga har 
en bredare utbildning än vad Berghs ser. Marknadsföring är ju mycket bredare än reklam, 
reklam är ju bara en del av marknadsföring. Men nån form av lite bredare utbildning. Däremot 
är det lite intressant det som har skett i byråbranchens de sista 15 åren kanske man kan säga. 
Om man tittar på byråerna för femton år sen så leddes dom väldigt ofta  av kreatörers, som 
drev igång en byrå och ledde den. Sen började det bli ovanligare och ovanligare. 
Konkurrensen har hårdnat. Byråerna har förstått att det är dom företagsekonomiska 
premisserna som gäller som på vilket företag som helst och det handlar om att generera 
intäkter. Att sälja reklamkunskap, det går inte riktigt idag att göra reklam för reklamens skull, 
där tror jag det har skett ett litet skifte och det jag försöker säga med det är att projektledare 
och de med ledande befattningar på byråerna har kanske inte i så hög uträckning har nog inte 
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en så väldigt fokuserad reklamutbildning i bakgrunden, tror nog att dom har en liten bredare 
akademisk utbildning än det. 
 
I: Jag hör av du ser klara fördelar i det, ser du några potentiella nackdelar i det? 
 
R: Ja det är klart att det kan vara det. Det blir ju en balansgång, kreatören är ofta väldigt 
väldigt driven och fokuserad på sitt område och kanske brinner för att ta fram en fantastisk 
lösning medan projektledaren eller byråledaren som kanske ur ett företagsekonomsik 
perspektiv inte ser dom små nyanserna. Där måste man nog ha en balans man får inte tappa 
förmågan att leverera bra lösningar och hålla kvalitet på produktionerna då gör bara för att du 
skall tjäna pengar men samtidigt för det inte bli så att man lägger ner tusen timmar på en 
annons som man får två kronor på bara för att kreatören tycker det är så kul samtidigt som 
man tappar fyra andra jobb som skulle vara väldigt välbetalda. Visst finns det en fara och det 
är inte så enkelt. 
 
I: Bakgrunden till uppsatsen är hur marknadsföring och reklam, hur utomstående betraktar 
den branschen?  
 
R: Det finns en inbyggt problematik där också. Så fort du har ett intresse, det här är i alla fall 
min bild. Så fort du har ett intresse eller så fort du brinner för något som du tycker är så roligt 
att du har svårt att skilja på det från din fritid och ditt vanliga arbete så kan du också vara 
villig för att komma in i den branschen och göra jobb, att göra saker väldigt billigt och i vissa 
fall kanske till och med gratis. Och det leder i sin tur att man skjuter en hel bransch sank. 
Fotografer, produktionsbolag,konstnärer, musiker och till viss fall reklambyråer tycker det är 
jäkla kul det dom håller på med, för att dom skall komma in och göra det som dom tycker är 
kul så kan man ta lite betalt. Det leder till att dom pajar för alla. Det tror jag framförallt sker 
av ex frilansarna illustratörer, fotografer och det är ett problem. Dom sista fem sex åren så är 
det mellan 30/40 % av det svenska byråerna som har gått under, på grund av dålig planering 
. Nu har det blivit stabilare, dom sista två åren. (SVÅRT ATT HÖRA, dålig planering?) 
 
I: Blev dom uppköpta eller konkurs? 
 
R: Det var en stor överetablering på grund av den IT hysteri som fanns, det kanske var en 
sund utslagning också.  
 
I: Ser du någon skillnad mellan en bra relation/samarbete och ett effektivt samarbete med en 
kund. Eller vad är ett bra samarbete? 
 
R: Ett bra samarbete, det är som vilken relations som helst egentligen. Jag brukar försöka säga 
det till dom kunderna jag har. Jag ser det som vilken relation som helts. En relation handlar 
mycket om att ge och ta. Ibland ger man och ibland tar man. Det måste båda vara medvetna 
om. Ibland så tar jag, då menar jag att säger så här: så här skall du göra det här, det tar den 
tiden och du köper vår kunskap och det kostar så mycket. Då tar jag och då ger han eller hon 
det. Ibland kan jag ge någonting, jag kanske kan bjussa på någon serviceåtgärd eller dom 
kanske behöver hjälp att bränna ner några cd skivor. Det fixar jag, det är inga problem men 
det gör jag bara när vi har kommit till den nivån att jag vet att det här givandet och tagandet 
fungerar. Och när man har kommit till den nivån där man litar på varandra då har man 
kommit till en nivå som är jäkligt skön. Det kan till och med vara så att ibland blir det mycket 
att göra och det är bråttom och kunden ringer och säger att de behöver hjälp med det här och 
då säger jag att det blir jäkligt tajt med tid.  Och då kanske det är så tajt med tid att jag kanske 
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inte ens hinner skriva en offert, att få den godkänt och sen sätta igång arbetsgruppen. Jag 
kanske måste sätta igång arbetsgruppen på en gång. Har man då kommit till den nivån där 
man litar på varandra så vet beställaren ungefär vad jag kommer ta betalt i alla fall. Hon eller 
han är inte orolig för att jag kommer överfaktorera eller lura, hon vet att jag inte gör det. Då 
har man i alla fall enligt mig ett effektivt och bra samarbete. Förhoppningsvis kan ju då också 
i det samarbetet avråda för vissa saker även fast jag ser en möjlighet att tjäna pengar. Jag kan 
säga jag tycker inte du skall göra det där, det är ingen ide att du gör det med oss gör det med 
dom istället dom kan göra det bättre. 
 
I: Känner du att du måste försvara den kostnadsmallen du lägger upp? 
 
R: Ja så är det nog. Överlag har det blivit, kostnaderna ifrågasätts mer idag jämfört med fem 
års sen. Jag tror att det beror på flera orsaker. Vi precis som alla andra branscher idag ligger 
under någon form av prispress. Det Finns nog ingen bransch som inte har kommit dit mer 
eller mindre i alla fall. Sen tror jag också våra köpare har blivit duktigare. Dom vet vad dom 
kan kräva och vad dom inte kan kräva. Så jag vi får försvara våra kostnader i högre 
utsträckning. 
 
I: Vad blir konsekvenser av detta? Går man en säkrare väg, blir det svårare att försvara en 
åtgärd/strategi som är svårare att ta på? Blir det svårare att sälja i något nytt? 
 
R: Det finns inget enkelt svar på den frågan. Det kan ju vara svårare. I dom bästa av världarna 
så vet kunden vilken byrå dom skall vända sig till eftersom dom vet hur mycket pengar dom 
har att röra sig med. Så går dom till Forsman och Bodenfors så vet dom att det kommer att 
kosta och går dom till en källarbyrå i Skövde så vet dom att det blir billigare. Så 
förhoppningsvis så har dom redan innan valet någonstans innan valet byggt upp en 
kostnadsnivå som byrån ungefär kommer att hålla. Sen är det klart att dom kan komma att 
klaga i vilket fall som helst. Så svaret på den frågan är ungefär att i dom bästa fall så har 
kunden en föraning ungefär vilket pris dom kommer att hålla. Och i dom fallen det inte är så 
tycker dom nog att vi är dyra. Och där finns det ju mycket att göra för att prisätta rätt och för 
att motivera varför det kostar som det gör osv. Och inte bara vi här utan branschen överlag har 
genom att ta betalt, vad det är man tar betalt för och vad det är man inte tar betalt för. Det är 
mycket diskussion om det här i branschen om vad man skall ta betalt för och när, vad man 
tjänar pengar på och vad man inte tjänar på. 
 
I: Vi intervjuade XXX:s marknadschefen. Och han hade en klar bild om hur det ser ut, byråer 
vill göra så mycket som möjligt för att ta betalt så mycket som möjligt. Eller så har dom en tro 
på att dom har kompetens som inte vi har och av den anledningen vill dom göra så mycket 
som möjligt. Han var stenhård på vad han skall göra.  
 
R: Han har absolut inte fel. Jag tror snarare handlar om att mycket av det vi gör kan 
potentiella kunder göra själva. Men det är inte det det handlar om vad man kan göra själv och 
inte. Dom skulle kunna göra glass också om dom ville. Det handlar om vad dom 
affärsstrategiskt bestämt att dom skall och inte göra. Och har trygghansa bestämt sig för att vi 
säljer försäkringar det är vår core och vi skall inte göra något annat så måste dom köpa in 
kompetens vad det gäller reklam tex. Men har dom bestämt sig för att sälja försäkringar men 
vi skall ha en inhouse-byrå som gör produktionsmaterial då behöver dom inte köpa in det. Så 
det tror jag är väldigt olika beroende på vad man har satt för gränser hur långt man integrerar 
bakåt och framåt som företag och det ena behöver inte utesluta det andra. Tror nog det finns 
företag som är bra på både och det valet påverkar byrårelationen jättemycket och det är klart 
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att byrån vill sälja så mycket som möjligt det säger sig själv. Och i vissa fall får man inte göra 
det och det är bara att acceptera det och så får man försöka sälja det man kan. I XXX:s fall, 
det är ju en ganska stor köpare, jag misstanker att han eller hon har ganska bra koll och det vet 
nog ungefär vad dom vill ha och vad dom inte vill ha. Det är gör också att samarbetet kan bli 
ganska smidigt på så vis. Om det är någon som kommer och är tydligt,det är det här vi vill att 
ni levererar då är man mer rak på en gång i kommunikationen och det är bra. 
 
I: Uppstår det ofta komplikationer när det gäller breef och presentationer och vad man vill ha? 
 
R: Där tror jag det skiljer sig lite mellan konsumentbyråer och de kunder vi arbetar med. Våra 
kunder är ganska otydliga och det är därför dom kommer till oss. Att marknadsföra en påse 
chips mot hydralpumpar i mellanöstern är lite svårare. Ofta handlar det om att du inte är 
konsument till det du säljer. Våra kunder kommer ofta hit för att de vill få hjälp med att 
förenkla,pakitera och göra någonting kommunicerbart och har en jävla massa info om sin 
produkt eller sin tjänst. Men dom har inte kapaciteten eller möjligheten att kommersialisera 
tjänsten eller produkten. Många gånger är det där vi tar vid. Medan om du sitter i en 
konsumentbyrå som kommer dom ofta med en tidig breef, det är det här som gäller och det är 
det här vi behöver hjälp med. Men det betyder inte att ibland när någon är osäker på vad som 
gäller, i dom fallen när det är lite otydligt och man känner här måste vi nog vara ganska 
noggranna med att stämma av. Dels har vi offerten som skall reglera ganska noga. Sen brukar 
jag skriva vad jag kallar en backbeef eller tillbaka breed baserad på det dom har sagt och sen 
ställer jag av den med dom. Är det såhär du uppfattar vad vi skall åstadkomma, sen kan man 
köra den breefen fram och tillbaks några gånger och genom det komma fram till pris så det 
blir lite tvärtom. 
 
I: Kostnaden för offerten, hur går det till? Börjar dom sätta ett ramverk? 
 
R: Det är lite olika. Det beror lite nog lite på. För det första kan jag säga såhär det finns nog 
inte en byrå som har samma prislista mot alla kunder. Det varierar nog sjukt mycket man kör 
mycket på fingertoppskänsla. Typ, Jag tror dom kan betala så mycket, det är det första. Det 
andra är att i vissa fall så kommer kunden och säger vad dom har. Vi har det här i budget, det 
är så mycket pengar och det skall räcka till det här och vi skulle vilja åstadkomma det här. I 
många fall för man puta ner vad dom vill åstadkomma för dom har ofta en övertro till vad 
man kan göra med dom medlerna man har, med det får man titta på tillsammans. Och det är 
ganska skjysst att göra så men det är ganska få som vågar att göra så, för då tror dom att jag 
kommer försöka ta så jävla mycket pengar som möjligt, men det dom inte tänker på är att det 
kommer jag försöka göra i vilket fall som helst även fast dom inte säger hur mycket pengar 
dom har. Det dom gör när dom blottar sig är att jag är ju inte dummare än att jag vet att det är 
liksom   Konsultens A och O är att visst jag kan lura en kund men det kan jag göra en gång 
och det kommer vara lönsamt en gång men om jag gör något bra och inte lurar dom så får jag 
säkert ett uppdrag till och ett uppdrag till och då är det mycket lönsammare at ha de 
långsiktiga relationen än vad det är att blåsa någon första gången. Så det är självklart att om 
någon kommer och säger jag har en miljon då tar jag vad som är rättvisst att ta, dvs vad vi 
skall ta. Och sen vi till att dom att kostnaderna räcker till det det skall räcka till. Jag skulle 
önska att det var fler som skulle säga vad dom har. Det gör mitt liv enklare och deras också. 
Annars blir det ofta en katt och råttan lek. Dom säger vad dom vill åstadkomma men inte hur 
mycket pengar dom har. Sen får jag gissa lite via en offert och ligga på ett prisläge som jag 
tror är vettigt. Då kanske dom säger att det är alldeles för mycket, ok då säger jag att jag 
uppfattar det som att ni vill åstadkomma det här, då får vi skära lite i det här, titta på hur vi 
kan paketera om det. Då går det fram och tillbaka några veckor innan man har kommit fram 
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till någon som man har kommit överens om. Då tappar man mycket tid. Så många gånger 
kommer man snabbare till själva jobbet när man målar upp en budget på en gång. 
 
I: Prisnivån varierar den på grund av hur stort företaget är eller du sätter den beroende hur 
mycket du tror företaget kan betala? 
 
R: det beror på. Jag tittar väl efter sådana saker som dom flesta tittar efter har dom ont om tid 
så är det klart att man tar mer betalt eftersom då vet man att de har en kort tid att bestämma 
sig och någonstans (ohörbart) och självklart storleken på företaget. Och nånstans måste man 
också titta på eller i alla fall försöka titta på och tänka sig in i vilken typ av värden det här 
genererar för kunden. Det sämsta man kan göra och där tror jag reklambranschen har varit 
ganska bra jämfört med många andra branscher. Det sämsta du kan göra är att ta timbetalt. Då 
går det jävligt snabbt att räkna ut vad ett sånt här företag kan tjäna, det finns ingen hävstång 
alls i att ta timbetalt. vi är 25 pers, det är fyrti timmar i veckan och då kan du kalkylera på 
miniräknare hur mycket vi kan tjäna. Det skulle nog bli en bra slant men det finns ingen 
havstång. Utan du vill komma till det läget att du kan ta fast betalt för någonting.  För kunden 
är det ointerssant hur mycket tid jag lägger ner för de fasta pengarna så länge det som trillar ut 
är det kunden förväntar sig och är nöjd med. Ett exempel om vi har en Copywriter som klarar 
att skriva en 20 sidor broschyr på 20 min som är grym och som dom kommer ha hur mycket 
glädje och nytta som helst så skulle vi gå omkull om vi skulle ta betalt för dom 20 minuterna. 
Säg att jag vill ha 400 000 och kunden får reda på att det tog 20 minuter på att skriva den så 
beror det ju på att vi är snabba och duktiga och det skall hon eller han vara glad för att vi är 
snabba och duktiga. Det är väl lika bra som om någon annan skulle skriva i 400 timmar. Det 
där inte alla hänger med, det är någonstans dit du vill komma. Att titta snarare på det värde 
som trillar ut istället för att gneta och fråga hur mycket tid vi har lagt ner, spelar Roland det 
gör verkligen inte det egentligen om man tänker efter.  
 
I: Fast arvode och vilka fördelar och nackdelar med det. 
 
R: Nu kommer vi in på det där som det är mycket diskussion överlag. Fördelarna med fast 
arvode är att du slipper blotta timpenning. Kunden vet inte hur mycket tid du lägger ner, dvs 
du kan lägga ner lite tid eller mycket tid. Och där kommer man till nackdelen eller faran också 
att man gör en felbedömning i hur mycket tid som krävs det vill säga att vi lägger ner jävligt 
mycket mer tid än man trodde. Och då står man där och har man sagt att det är det här vi tar, 
då är det inte så jättemycket att göra utan bara vacker att jobba vidare. I vissa fall försöker 
man i offerten förbinda sig till om det handlar om tex komma med en idé till en kampanj eller 
vad det skall vara då kanske man förbinder sig att till att för det där priset presentera tre olika 
förslag så att det nånstans finns en limit man statuerar annars kan kunden säga jag är inte nöjd 
med det här jag är inte nöjd med där här så kan man hålla på så i ett halvår. Så att båda vet att 
för den här pengen så liksom kanske vi skissar upp tre olika förslag och om du vill ha fler så 
slår vi på taxan igen. Dom pengarna man kan tjäna pengar i den här branschen ligger 
definitivt i den fasan där du sätter strategi det är där hela värdet skapas utifrån kundens 
perspektiv. Gör man en jämförelse så, för att göra den här stolen, att designa den här stolen 
och komma fram till iden till stolen, det kan vara vilken stol som helst eller en bil det är där 
pengarna lägger. Att producera stolen sen, där ligger inga pengar alls. Det kan vem som helst 
göra, när idén för stolen är satt och strategin hur man skall marknadsföra den så är bara 
kunden intresserade vem som kan producera den till en så låg peng som möjligt förutsatt att 
den håller någon slags minimum kvalité. Där är det ju tror jag ett litet skifte på gång i 
branschen det vill säga att produktionen är extremt prispressad idag och där ser man att vissa 
länder är på väg in att ta produktionen. Delar man upp arvode och core i två olika speglar där 
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det första stegen består  av idé och strategi och där i mitten har man någon avstämning med 
kund: jaha dom gillar det här så går man in i någon slags produktionsfas. Då är det någonstans 
här pengarna finns (första fasen). När du har bestämt dig vad som skall göras sen om du vet 
till exempel hur telefonen skall se och allt är gjort så är det bara att titta på vem som kan göra 
den billigast, vi vet ju redan vem som kan göra den billigast. Byråerna och vi har också tjänat 
bra pengar här också ( andra fasen) men det blir svårare och svårare att motivera att någon 
från produktionen(ohörbart) skall få tusen kr i timmen. 
 
I: Men ni jobbar hela vägen? 
 
R: ja vi jobbar hela vägen, vi har en ateljé. Det finns några byråer idag som har tagit bort den 
där biten sen så köper man in de andra tjänsterna för en pressad peng. Det kan vara så att vi 
också är på väg till det, jag vet inte riktigt. Vi har fortfarande en ateljé men den är lite mindre 
än vad den var för 10 år sen. Men det är defintift här (första fasen), eller i alla fall hävstången, 
det finns pengar här också (andra fasen) men du kan lätt komma fram och räkna på hur 
mycket pengar som finns genom att räkna på antal timmar per vecka, där finns det en 
hävstång en idé kan vara värd hur mycket pengar som helst, det kan den verkligen. Du kan 
knäcka en idé på fem sekunder om du har tur och ibland kan det ta två månader. Så det där är 
lite grovt förenklat hur det ser ut. 
 
I: Finns det någon fördel i att ha det betalningssättet (Per timme) mot fast arvode. 
 
R: Med per timme så tar du mindre risk om det skulle visa sig att timmarna blir mer än vad du 
har räknat med. 
 
R: Ja, det är väldigt sällan vi går per timme och det händer någon gång då och då. För det 
mesta på kundens initiativ och då kan vi göra det. Många gånger så ligger det i nån form av 
produktionsfas och inte här (första fasen) för det här kan du inte liksom sälja per timme det är 
så himla svårt. Ofta kan det handla om att man skall skriva en längre text till en broschyr eller 
det är en copy som företaget behöver skall skriva någonting vad det nu kan vara. Då kanske 
det är svårt att estimera hur mycket tid som kommer gå åt eller behövas och då kanske man 
kan komma överens om att vi låter det gå per timme och så får vi se i slutändan vart det landar 
och många gånger så gör vi en förhandsestimat vad vi tror det landar på. Vi tror nånstans att 
det kommer landa på så här och så här lång tid och vi tror då att det kommer landa på låt säga 
50/60 tusen. Vi tar ju på löpande resa, det kanske blir 40 men det kanske blir 60 också men då 
är kunden medveten om det i alla fall. Så det funkar det gör det ju men mig veterligen så vet 
jag inte så många branscher som tar dom här fasta pengarna. Advokatbyråer gör det inte 
affärsjuristerna är kända för att ta jävligt bra betalt och dom tvingas ju redovisa varje nerlagd 
timme. It bolagen är samma sak dom gör ju på timme när dom konsultar. Det är väl kanske 
några av management konsulterna. Som sätter fasta arvoden. 
 
I: Hur ser du på reklambranschen som konsulter jämfört med de övriga du nämnde? 
 
R: Vad skall man svara på det. Det är definitivt att en konsultbransch i alla fall. Dom köper ju 
individer och en arbetsgrupp. Det beror på vad man vill mäta det efter. Storleksmässigt sett är 
vi jätte små jämfört med IT och management konsulterna. Lönsamhetsmässigt ligger vi nog 
väldigt bra till. 
 
I: Ser du någon konkret som du har tänk på, här har vi mycket svårare jämfört med när det 
köper in en annan tjänst? Har du svårt att motivera reklam? 
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R: Ja det är klart det är mycket skillnader på så vis.   Jag tror en stor skillnad är att många av 
kunderna tycker det är jäkligt kul att köpa reklam. Dom tycker det är kul att komma till 
reklambyrån, dom tycker det är roligt att vara med och köpa den typen av tjänster. Man tycker 
definitivt inte det är lika kul att köpa en it konsult tjänst, vem som skall drifta deras datorer, 
det är jag helt övertygad om.  
 
I: Är det bra?/Eftersträvbart att dom tycker det är roligt? 
 
R: Jag det blir i alla fall roligt att jobba med det. För att man för det mesta i alla fall ser glada 
miner sen så har väl vi kanske lite mer uppförsbacke när det gäller att i vissa fall bevisa varför 
det är så viktigt med reklam och kommunikation. Det är enklare för någon som inte är så 
kommunikationsintresserad eller som kan så mycket om marknadsföring att förstå varför b a o 
att PC burkarna skall fungera men det kanske är svårare för honom att förstå att man skall ha 
ett enat budskap varför någon skall köpa deras produkter. Och där har vi ofta ett större jobb 
att motivera varför det är viktigt att fokusera på dom här frågorna så är det ju definitivt. Sen så 
är det ju så också att dom sista 15 /20 år sen så har dom frågorna vi jobbar med, har kommit 
högre och högre upp i organisationen och ses som väldigt viktigt och då kommer vi in på en 
mycket högra nivå vilket självklart är väldigt kul såklart att dom vågar ta oss på allvar det kan 
man ju inte säga någonting om att det inte är bra. Det är definitivt bra men det betyder inte för 
den skulle inte att alla tycker det vi gör är viktigt. 
 
I: Känner man det att liksom ni får en kund som förstår vikten i marknadsföring. 
 
R: i många gånger så är det så att våra beställare skulle vilja bestämma hur mycket reklam 
som helst men dom tar inte dom beslutet utan det är ofta en man eller kvinna ovanför dom och 
många gånger är det där problematiken ligger och inte hos beställaren. Beställaren är en 
bricka i ett större spel.  
 
I: Så du känner att du måste påverka den/det och chefen också? 
 
R: Självklart,självklart. Det tror jag är A och O om man skall lyckas som vilken konsult som 
helst, att försöka göra beställaren till hjälte internt i sin egen organisation. Man skall hela 
tiden tänka från att det här är ju stora köpare och det handlar om mycket pengar och han eller 
hon som bestämmer det jag levererar måste ju kunna motivera det köpet internt i sin 
organisation. Och kan jag hjälpa henne eller honom att göra det och kan jag hjälpa 
honom/henne att få alla andra på företaget att älska det vi gör så att hon eller han hissas, jag 
behöver inte ta till mig något av äran. Det är snarare tvärtom, säg till att beställaren hissas så 
har man ju en evig vän absolut. Och för mig handlar det om att sälja den typen av tjänster och 
har jag en evig vän så kommer han eller hon köpa mer. Så det är skitviktigt och det är därför 
det är lite taktiskt spel mot kunden.  Om man kanske kan bistå henne med ammunition kanske 
några korta presentationer när hon eller han skall sälja in någonting. 
 
I: Generellt är relationen ni har med kunden på år eller kampanjmässigt? 
 
R: Ja där tror jag det varierar lite från konsumentbyrå till den typen av byrå som vi sitter på 
just nu. I vår situation är det ganska långa relationer och det har en ganska naturlig förklaring, 
det tar ett tag att lära upp arbetsgruppen med den typ av affärsområde som Assa Abloy står för 
och det dom säljer och hur deras affärsmodell funkar och det betyder att vi investerar ganska 
mycket tid i byrån och arbetsgruppen hur det funkar och därmed blir utträdesbarriären högre. 
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Har du en konsumentvara, visst du investerar tid i byrån men det är enklare att byta byrå 
snabbare. Så i vårt fall handlar det om ganska långa relationer på flera år och vi brukar 
försöka vara så ärliga att säga att det är ingen idé att ni kommer hit och styckköper, det 
kommer bli dyrt och ni kommer bli missnöjda och vi kommer inte kunna ha möjligheten att 
levererar någonting som faktiskt är så bra som det måste vara.  
 
I: Är man mer flexibel i ett längre samarbete, som till exempel vid ett tillfällig nedgång blir 
man mer flexibel med kostnader om kunden har en sådan vid ett långvarigt samarbete? Blir 
det att man blir ganska konstanta i vad man tar betalt? 
 
R: Precis man blir ganska konstanta. Det är snarare tvärtom att efter ett tag så har man hittat 
en väldigt konstant nivå vilket gör prissättningen väldigt enkel, typ att man inte behöver 
skicka offerten utan kan börja arbete innan man har skickat den eftersom kunden vet vad man 
kommer hamna på. 
 
I: Det blir ungefär som att ni blir en del av företaget? 
 
R: Ja så blir det ju och då håller man till den nivån ungefär och varje kund har väl sin nivå till 
ungefär men så jävla många nivåer skall det ju inte finnas men det är klart att det finns nivåer 
beroende på till exempel hur stort företaget är. 
 
I: Givetvis så finns det ju fördelar med långa relationer, ser du några potentiella nackdelar 
från er sida med det? 
 
R: Den ena farhågan, men det skall man givetvis försöka lösa är att det kan bli lite statiskt. 
Och att man känner att man faktiskt är fast lite i samma spår och det är ju givetvis en risk. 
Men det går att få bukt med, man kan byta arbetsgrupp eller rotera sätta in en ny Ad eller nått. 
Det var någonting mer jag tänkte på, riskt med lång relation. Det kan ju vara så och det är ett 
litet dilemma eller utmaning för branschen som det är lite prat om. Är har du en bank så kan 
du inte ta en annan bank så kan du inte ta en annan bank och har du ett flygbolag så kan du 
inte ta ett annat flygbolag. Så har du en kundrelation med någon som är väldigt långvarig så 
går dom projekten och affärerna i vågor. Gör mycket, gör mycket, gör mindre, vilar kanske ett 
år. Lite beroende på hur långa dom cycklerna är, det vill säga blir nedgångcyklerna väldigt 
långa för oss utan att dom har gjort slut. Dom jobbar med oss men för tillfället så gör dom 
inget med oss eftersom dom inte har det behovet så har inte vi några intäkter på den kunden så 
ligger det kunden och blockar en annan bank eller flygbolag som vi annars skulle kunna ta in 
men som vi inte kan ta in eftersom vår existerande kund inte vill att vi skall jobba med 
eftersom det kanske är ett av deras främsta konkurrenter. Och det här är svårt och det beror 
främst på att det blir färre och färre företag eftersom företag blir större och större. Det finns 
inte så många att slåss över och de låser upp en så stor yta. Jobbar du med en bank så låser 
den upp så mycket, andra pensions aktörer den kan blocka andra försäkringsaktörer.  
 
I: Dåligt samarbete, har du ett exempel? 
 
R: Det är klart att man har varit med om sämre samarbeten och det är svårt att sätta fingret på 
varför det ibland blir sämre och ibland bättre. När det blir dåligt, det här är i alla fall min 
känsla av det hela. När det blir dåligt så beror det ofta på, det här kanske låter som man 
skyller ifrån sig. Det beror ofta på att vår beställare har en tendens att från dag ett att se oss 
som en fiende. Inte som en fiende i ordets rätta bemärkelse men när de hela tiden är på sin 
jakt i tron att det enda vi vill göra är att sno deras pengar. Och när det är så att dom inte 
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öppnar sig och när dom hela tiden är jätte vaksamma och inte vågar lite på den byrå de har 
valt fyllt ut då blir det ofta ganska svårt att få igång ett bra samarbete. Och någonstans önskar 
man, ibland brukar jag säga det. Var inte orolig vi skall inte lura dig, du behöver inte vara 
orolig för det. Då gäller det att uttrycka det på ett sätt så det förstår det. Jag brukar ofta säga 
det som jag sa till er tidigare. Skall vi tjäna pengar så skall man göra någonting  som kunden 
får nytta av. Det måste uppkomma någon form av Win/win situation i ett sått samtal. Och det 
måste du nånstans tro om oss annars kommer vi inte kunna få till ett bra samarbete. Och 
jobbar man med väldigt oerfarna beställare kan det ibland vara svårt ibland också. Att dom är 
så oerfarna att dom inte riktigt vet vad dom beställer även fast det kanske är jätte tydligt 
statuerat vad dom skall få och vad som är beställt så kanske dom inte förstår innebörden av 
vad som står ens. Då kan det också bli missförstånd, jag trodde att, men det står ju där osv 
osv. 
 
I: Händer det på stora företag också? 
 
R: Det kan hända på stora företag, framförallt på företag som är ovana reklam köpare. Det 
händer ibland. 
 
I: Mer än att kommunicera tydligt är det något mer som du/ ni gör för att försöka motverka 
dessa? 
 
R: Förklara,vara tydlig, öppen, rak, att man förekommer istället för att förekommas. Har du 
gjort någon fel till exempel är det A och O att ringa kunden innan kunden ringer dig. Att ringa 
kunden och säga shit vi har gjort ett fel och vi tar på oss det och kompenserar det.  
 
I: Har ni något sätt ni utvärderar kampanjer på? Sitter ni ner med kunden? 
 
R: Ja det kan man göra. Vi gör ju inga mätningar så att säga härifrån. Däremot brukar vi på ett 
tidigt stadium säga har ni x antal kronor så budgetera för att lägga x kronor på uppföljning. 
Det är dels ett bra sätt att mäta det vi presterar och så är det ett bra sätt att se till att du får 
ytterligare en kampanj eftersom ledningen gärna vill ha siffror på en kampanj. 
 
I: Tycker du man kan mäta en kampanj? 
 
R:  Ja, både och. Det går att få ett hum i alla fall. Att göra någon form av nollmättning, och 
nöjdkundindex mätningar och många tidningar och även om du köper utomhus eller tv har ju 
bundlat i mediapengen att dom genomför en marknadsundersökning på dom kampanjerna 
som har gått en viss period och då ingår det i priset. Det är inte alltid det är så men det är 
under vissa tidsperioder och det kan man ju titta efter och då kanske man lägger en kampanj 
skjuter den hit eller dit så det ingår i köpet.Ja vi tänker på det men vi genomför inga 
undersökningar. 
 
I: Då kommer vi in på nästa fråga när det gäller avtal det är att skriva avtal på resultat. Och 
det bygger lite på tron att man kan mäta nått slags utfall av reklamen eller kampanjen. Är det 
nånting ni har använt? 
 
R: Vi har aldrig använt det. Mig veterligen så är det jäkligt få som använder det. Jag vet att 
det är en eller två. Det var någon byrå som för några år sen använde det vid dom där bilarna 
minicooper eller vad dom heter. Där dom först fick en fast summa och sen fick dom en 
kickback på varje såld bil. Det som är problematiskt är, hur skall kan man veta att det just är 
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kampanjen som leder till köpen av bilen, det är det som är det svåra. Jag vet att Dressman 
körde tidigare vilket är ganska coolt. Det här är ju för ett par år sen, när dom började gick dom 
bara på kanal 4 det var det enda mediet dom hade, och då blir det enklare. När du bara har en 
kanal och en tydlig utbuds annons på en byxa som kostar 199kr där du kan mäta exakt hur 
många byxor som går åt i hela landet och då dealade dom med tv 4. DÅ sa dom till tv 4 att nu 
köper vi så mycket reklamtid och under den här reklamtiden skall vi bara berätta om den här 
byxam som kostar 199kr och vi vill sälja så här många byxor det är vårt mål och om vi inte 
kommer upp i det vill vi ha extra reklamtid tills vi kommer upp till det och då körde dom 
prestationsbaserad, egentligen mediatid med tv4 och då var tv 4 enda mediet och dom fick 
inte kickback i form av pengar utan fick mer mediatid och dessutom så var det ju en tydlig 
vara, det var bara en grej du kunde köpa. Det är mycket svårare om du gör en 
varumärkesanonsering där du skall bygga ett varumärke. 
 
I: En av teorierna är just har resultatbaserad kontrakt och mäter eller kollar på varumärkets 
förändring /positionsförändring. 
 
R: Det skulle nog gå men grejen är den att pratar man om varumärkesbyggande eller reklam 
eller kommunikation, det tar så jävla lång tid att åstadkomma dom här förändringarna och 
med lång tid menar jag typ 3 år för att det skall vara en riktigt mätbar effekt kanske lite 
kortare försig men som svar på din fråga jag tror det går men då måste man vara väldigt 
långsiktig. Jag har skrivit en del avtal, inte presentationsbaserade avtal men många olika 
avtalsformer och man slås alltid av att det blir mer komplext än vad man tror, kring 
betalningen med om man skall ha per månad eller kör vi trappsteg baserad på hur många 
kronor kunden kommer upp i så får dom kickoff i slutet av året. Köper du får en miljon så 
kanske du får tio procent kickoff inte utbetalat pengar men du kanske får innestående tid. Det 
finns lite olika sätt att lösa det där på. Det är inge mumbo jumbo med det men det kräver 
tid,uppföljning och noggrannhet och framförhållning och det där kan vara lite svårt ibland. 
 
I: När man lägger ner tid så skapar man en relation samtidigt som båda parterna står för en 
finansiell riskt och möjligheten att få en avkasting och då får byrån mer än vad dom skulle fått 
annars. 
 
R: Jag köper det. Det går säkert men det man skall vara noggrann med är dels vad vill vi nå, 
man måste ju ha något att mäta gentemot, vi vill dit. Då måste båda vara väldigt klara med att 
det är dit vi vill och så måste man också vara noggrann med att redan innan man sjösätter den 
första kampanjen fastställa mätmetoden. Eftersom mätmetoden måste ju vara repeterbar du 
måste ju ha samma mätmetod hela tiden annars kan man ju inte jämföra resultatet under tiden 
då måste du ju genomföra en mättning innan du sätter igång och sen så kanske en under ett 
halvår/ett år och en ytterliggare efter ett halvår ett år. Visst det är inte omöjligt men jag tror att 
kunden tjänar mer på det än byrån. Den riskbenägenheten för att gå såhär bland mina kollegor 
i branschen är nog mindre än vad det är hos kunderna. 
 
I: Ser du några fördelar i det? 
 
R: Det skulle vara om det finns en väldigt stor hävstång i det vi kan tjäna. Någonting man har 
märkt när man jobbar i den branschen, man kanske tänker byggindustrin fan vad tråkigt dom 
ändrar aldrig på sig. Reklambranschen är världen mest traditionella bransch det kan jag lova 
förändringsbenägenheten hos reklambranschen är väldigt liten. 
 
INTERVJU 6 
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I: Vad har du för bakgrund? 
 
R: Kom in som copy, från journalist bakgrund. Vår byrå jobbar bland annat med 
kundtidningen för XXX,  jag kommer från xxx från början, där jag startade byrån. 
 
I: Vem har traditionellt kontakten mellan er och kunden? 
 
R: Vi kallar det för kundansvarig, den som har yttersta ansvar för kunden, för att relationen 
utvecklas. Det beror ju helt på vad som pågår, med vissa daglig kontakt, sen finns det perioder 
när det inte är så mycket på gång.  
 
 
I: Hur ser du på relationen mellan er och kunden? En öppen relation är en väl fungerande 
relation, båda skall vara nöjda helt enkelt. Man kommer nära sina kunder, vi strävar efter en 
tight relation, vi upplever det som bra och vi har också väldigt många riktigt långa relationer.  
Det farligaste läget för en reklambyrå är när en kund byter markandschefer, de ska röra om i 
grytan. En dålig relation, är en där man inte har öppenhet, där byrån försöker att glämma ut så 
mycket som möjligt utan att ge så mycket som möjligt, där man inte litar på varandra, då blir 
det en dålig relation. En kund är bra om de berättar allt, budget, vi har x kronor, vad har de för 
långsiktiga mål, inte bara kring kampanjen utan det som skall hända framöver, en öppen 
redovisning vilken kräver att de här grejerna skall ligga här hos oss, man ligger som 
reklambyrå på hög sekretes nivå, det är viktigt att kunden känner att de kan lämna ut saker. 
När man inte får allt, man kan hamna i ett läge där man inte förstår varandra, eftersom det 
saknas någon viktig information. 
 
R: Hur ofta händer sådana här saker, hur har relationerna förändrats i branschen, bättre sämre? 
 
I: Vi har alltid jobbat hårt på att lära känna kunden väldigt väl. Jag ser ingen skillnader över 
tiden. Vissa gånger hamnar man i situationer med nya kunder där det kanske inte fungerar så 
bra, det handlar om företagskultur, det där vet man ju aldrig när man går in. 
 
R: Vad är målet med relationen, vad har du förväntningar? 
 
I: Att vi skall känna att vi har en bra kund, och att vi leverera med än vad de förväntar sig 
egentligen. 
 
R:Gör ni utvärdering av relationen? 
Dels har man mätningar som: Hur gick kampanjen, vi stämmer också av relationen 
 
I: Vad använder ni för betalningsmodell? 
 
R: Vi använder oss mest av fast, det är det vanligaste sättet för oss, sätta det i en viss ram, för 
att sen räkna ut vad det kan kosta. Fördelen med fast pris, är att kunden vet vad det kostar, 
nackdelen för oss är att det kan bli dyrare för oss. Har svårt att se nackdelen för kunden. 
Fördelar för oss är väl egentligen (vi hade fått ut mer pengar på timme) men det ligger i det 
här att hitta ett läge där kunden känner sig nöjd, vi får ta den risken att kanske gå back. 
 
I: Hur långt går ni in på detaljer när ni diskuterar betalningsmodell? 
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R: Det är sällan att vi redovisar detaljerna, vi skall göra det och det och det. Det händer att 
man får in mindre kunder, då kanske man handlar i att man måste var mera tydlig. 
 
I: Vad ser du för fördelar resp nackdelar med timarvode? 
 
R: Vi kör timarvode på hemsidor när vi uppdaterar dem, funkar på saker som är svårare att 
definierar, när det är osäkert hur lång tid det skall ta. 
 
I: Skulle du föredra arvode årsvis? 
 
R: Vet inte 
 
I: Betalt efter prestation? 
 
R: Det har vi diskuterar med många, vi kör inte med det. Det man hamnar på då att det ligger 
ett led efter reklam, säljkår. Det är det vi ser som problemet. Finns olika konflikter mellan 
säljkår och marknadssidan. Hur agerar säljkåren, är ni samkörda. Vi har inte hittat något bra 
sätt. Kunderna verkar lägga upp de flesta såna förslag, mest bara för att pröva, det har inte 
förekommit något genomtänkt sätt som har presterats av våra kunder. Vi ska vänja oss vid 
risken att vänja oss att förlora pengar, kunden måste vänja sig vid tanken att ”förlora pengar 
till byrån”, det är en mognads process att vänja sig.  
 
I:  Vilka är de ideala förutsättningar för ett sådant avtal? 
 
R: Ja, jag kan tänka mig gå in i ett provsionbaserat avtal men det måste vara väldigt öppet, jag 
tror att ett sådan potentiellt skulle kännas väldigt inspirerande. 
 
I: Vad anser du om mätning av reklam? 
 
R: I en idealsituation, börjar man prata om det direkt, tyvärr kommer detta ofta i efterhand, 
man sätter igång och jobba med ett projekt, sen mitt i arbetet börjar man plötsligt fråga hur 
skall vi mäta det här.  
  
 
 
ÍNTERVJU 7 
 
I: Kan du berätta lite om dig, bakgrund, kortfattat om byrån? 
 
R: Började vid universitet i lund, fick jobb efter ett år, jag vill jobba med reklam, fick jobb 
som annonssäljare i Helsingborg, flyttade till Stockholm, producerade (ohörbart), flyttade till 
ett annat bolag blev produkt chef, sedan flyttat från reklambyråer till allt större byråer. Så jag 
har inblick från kundsidan. 
 
I: Har ni speciella kunder? 
 
R: Hade det från början, men nu jobbar vi som fullservice byrå. Strukturen i branschen är 
invecklad, eftersom alla de som går ut från Berghs och Beckmans och reklamskolorna dom 
vill jobba med de stora penseldragen, de ska göra strategi, vi ska göra tv, vi ska göra sidan tre 
på den, det är de lär sig i plugget va. Kunderna har andra behov. Jag behöver en säljtryck sak, 
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småannonser, en mal till PowerPoint också va. Det gör man inte gärna på de fina nivåerna, 
gärna. Det var därför vi starta, sen har det blivit så at vi har kommit in och jobbat med just 
den delen de andra ville ha, sen har de frågat oss. ”-Kan ni hjälpa oss med den delen?                    
- Självklart kan vi det  vi har gjort det förr”!Så nu jobbar vi väldigt mycket övergripande, vi 
jobbar med allt. Man kan säga att vi inte är nischade längre, vi är snarare tvärtom, vi löser 
kommunikationsbehov. 
 
I: Och kunden är inte inom en speciell bransch heller? 
 
R: Nej 
 
I: I relationen mellan er och er kund, vem har kontakten? 
 
R: Mmm, det finns olika roller, jag har kundansvar för alla kunder eftersom jag är den enda 
projektledaren så här långt. Eh, det innebär att jag är ansvarig för överenskommelsen, som 
kan vara ett skriftligt avtal, ehmn även en mutlig överenskommelse. Jag är ansvarig för att det 
finns en arbetsgrupp, jag är ansvarig för att jobben lämnar byrån, men i det dagliga arbete så 
varierar kontakten.  
 
I: Så du träffar inte kunden regelbundet utan det är arbetsgruppen? 
 
R: Arbetsgruppen träffar kunden mer regelbundet än vad jag gör. De projekt där jag är projekt 
ledare där är jag ju mer på alla möten. De finns en jävla massa kunden där det finns rena 
produktions bitar, som är återkommande, där behövs igen projektledare, då gör 
produktionsledaren det jobbet. 
 
I: Vad kännetecknar en bra relation? 
 
R: Att man trivs ihopp, man kan prata om allt, att kunden vågar säga nej, att vi respekterar att 
dom säger nej, att dom respekterar att vi försöker hitta ny vägar, öppenhet helt enkelt. 
Finns det en begränsning, vad är det ideala… att det är helt öppet? 
Jaja 
 
I: Jobbar ni så? 
 
R: Så jobbar vi, Ja 
 
I: Ser du någon skillnad på en bra relation och en effektiv relation? 
 
R: Ha, svårfråga. Ja, man kan ju ha en bra relation med en j’vla strulputte som ändrar sig gång 
på gång. Sen kan man ha en bra relation med en kund som är väldigt effektiv och vet vad de 
vill. Det uppstår problem med stora kunder, som efter långa samarbeten litar så mycket p oss 
att olika avdelningar kontaktar oss för att tex skyltning i enskilda butiker, istället för att de går 
sitt huvudkontor för att sedan komma till oss 
 
I: Är det någon skillnad på långa och korta relationer, till exempel i effektivitet etc? 
R: Ja de långa relationerna blir ju effektivare, till en viss, kan vara en nackdel också för du 
kommer in i en slentrian, där du kanske, du är jävligt effektiv, alla är nöjda och det är kaffe 
och kakor och hela köret, men jobben kanske inte blir bättre. Jaha nu gör vi en sån till.  
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I: Gör ni något för att undvika detta? 
 
R: Nej 
 
I: Det flyter på? 
 
R: Det flyter på tyvärr, till det inte funkar längre. 
 
I: Finns det någon utlösande faktor, nu funkar det inte längre? 
 
R: Ja det gör det. Exempel är ett företag vi har som kund sedan nio år, helt plötsligt kommer 
det in en ny nivå chefer, en av dem har kontakt med en byrå från en annan byrå, som säger 
vad är det för skit ni gör på scooter. Vadå vi gör ingen skit, försäljningen går bra, alla är 
nöjda, vad är det här. Det ingen som vågar och komma och liksom, det måste va lite mer drag 
i det, förrän det kommer in en konkurrent som får börjar skissa, då känner man för fan har vi 
suttit och somnat här, och då kan det vara för sent. 
 
I: Hur går det till, bjuds ni in till ny pithcer? 
 
R:Den dan man bjuds in på en pitch på sin egen kund, då är man rökt. Då kan man skita i det, 
då brukar jag ringa upp och säga att de inte behöver vara artiga, vi kan säga upp kontakten. 
Reklam enheten har alltid (givet exempel) vilja jobba med oss, om det då kommer in någon 
som säger att jag vill anlita någon annan, då har de kommit in och gjort ett provprojekt där 
brevid. Då känner vi då har vi det, för de kommer att misslyckas, för det är en så komplicerad 
kund, vi kan dem. Jag menar om styrelse orfd ringer våran copy och säger att jag behöver ett 
brev till våra kunder, fixar du det? Då kan man kunden. Det gäller att alltid bygga på 
kunskapen för att förebygga sådana saker. Ritar upp en bild på tavlan (hörs väldigt dåligt här) 
Handlar om at kartlägga kunden, vem fattar besluten. 
 
I: Dålig relation då, vad kännetecknar en sådan? 
 
R: När reklamchefen får stryk varje gång han kommer hem, fladdrig när det gäller budget, 
dåliga briefer, dåliga underlag, ber oss att skissa på en kampanj utan att veta hur mycket den 
skall kosta. I stort sätt så fungerar alla de stora uppdragen bra, det är antingen av sig själv, 
eller att vi har eh, uppfostrat dem, eh kanske fel ord, dsv att man i samarbetet noga talar om 
hur man vill ha det. Briefer är jävligt viktig att få rätt, jag skriver brifer om dom inte kan 
själva, sen får de rätta till fakta i de brieferna, sen är det gjort. 
 
I: Så de kommer och säger ungefär vad de vill ha och du sätter det i ord? 
 
R: Precis, är det här ni vill ha, har jag uppfattat det rätt, och då har vi något att gå efter, en 
strategi. 
 
I: Har du några förväntningar på din kund? 
 
R: Det här, det här med öppenheten va, att ge rätt bakgrundsinformation, förutsättningarna. 
Tydlighet är jävligt viktigt. 
 
I:Hur utvärdera ni en sådan relation, skiljer ni på relation och kampanjen? 
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R: Utvärdering är det vi absolut sämst på i den här branschen. De är av flera anledningar, 
kunden vill inte betala för undersökningar, kunden litar på sina.(låt oss ta exempeln med 
XXX), där får nästan inga feedback om du inte pressar dem. Vi vill ha utvärderingar, men får 
dem väldigt sällan. Utvärdering av relationer gör vi aldrig, man hör ju, börjar det tjafsa i 
arbetsgrupper då tar man ett snack. Det sker inga riktiga utvärderingae,tyvärr. 
 
I: Förutom att de inte vill lägga pengar och tid, de borde ju veta? 
 
R: De vet inte, de vi jobbar med vet inte (syftar på XXX här), då måste de ringa ned till någon 
mack i Småland. Där är sådana företag som HM och Ikea mycket bättre, dom för statistik över 
allt. Ta försäkrings sidan, det är jättesvårt att utvärdera, nu fick vi fler sålda försäkringar, vad 
berodde det på, var det en allmän trend, eller berodde det på kampanjen. 
 
I: Tror du man kan mäta reklam? 
 
R: Ja det kan man. 
 
I: Hur då? 
 
R: Ta tex nollmättning på försäljning innan, ta attitydundersökning innan, efter, ta grupp 
diskussionen. Det gjorde vi mycket när vi jobbade med stora internationella kunder, för dom 
har pengarna och dom har kravet att redovisa tillbaka till sina chefer. Vi har inte den 
traditionen i Sverige, i Norge är de ännu sämre. Danskarna är mycket bättre. Vi gör det aldrig, 
det går inte med svenska kunder. 
 
I: Ni försöker inte, eller vad beror det på? 
 
R: Jodå vi försöker. Visst föreslår vi det. Sen har det varit dåliga tider, alla budgeter har varit 
neddragna.  
 
I:Varför tror du det beror på att reklam branschen är så konjunktur känslig? 
 
R: Det är det man skär i först, man ser det inte som en investering. (tar upp exemplet med 
XXX, och hur de påbörjat fem projekt med dem och fått betalt för ett, eftersom deras 
Sverigechef ständigt drar sig ur pga av att han ser detta som en kostnad som man skär i så fort 
det går dåligt ekonomiskt för företaget)  
 
I: Vad tror du ni kan göra som byråer, för att göra sig så värdefulla att man inte drar ned på 
reklam?  
 
R: Jag är så pass luttrad, jag har varit med länge i branschen, jag tycker att vi agerar jävligt 
puckat i vår bransch. Många av oss går ut och säger att vi är varumärkesstrateger, det är 
allmänt bullshit. En varumärkesstrategi kanske består av 10 procent av reklam och 
kommunikation. Det handlar om produkten, vem jobbar på vårt kontor, hur uppfattas vi av 
våra kunder, det är inte reklambranschens uppgift.  
Alla tror när de kommer ut från skolorna, att de är gurus, vi pratar bara med vd. Jag är lite 
negativ när det gäller vår egen bransch och det etiska.  Det var en gammal fransk reklam man 
som sa, säg inte till min mamma att jag jobbar med reklam, säg att jag spelar piano på bordell. 
Fan vi får dåligt rykte om vi inte är affärsmässiga och gör det vi är bäst på. 
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I: Känner du att detta rykte ändras över tiden? 
 
R: Nu har det gått ned. Går upp och ned. Jag har suttit på reklamförbundet och diskuterat 
etiska frågor, och en av de etiska frågorna är att reklamköparna inte litar på reklambyråerna, 
det är bevisat, främst när det gäller pengar. ”Varför gör de inte de”(ställer fråga själv), Nä när 
vi får in ett jobb, så kostnads beräknar vi vårt arbete, sen kostnads beräknar vi tryck, 
distribution osv, då säger vi att vi tar så här mycket för vårt jobb, ska vi ska ta den här biten så 
tar vi leverantörens pris, sen lägger vi på 10 procent eftersom vi agerar bank åt våra kunder. 
Då är det många som lägger på 80procent på trycket och tar mindre för sitt arbete så att de ser 
billiga ut, då sitter kunderna och tänker värst vad tryckarna blivit dyra. Det är jävligt vanligt. 
Vi skriver våra avtal att vid uppmaning så får de s alla våra fakturor från leverantören, jag vill 
inte ha det tjafset, de ska respektera vad vi e, och betala för vad vi gör. De förstör för oss, De 
som säger att vi läger på här för att se billigare här. Det finns många många inkompetenta i 
den här branschen, som tycker att det här häftigt att starta reklambyrå. 
 
I:  Hur skriver ni kontrakt, betalningsmodell? 
 
R: Som grundprincip tar vi fast pris på alla jobb, så är mycket vill vi ha, sen skiter vi om vi 
jobbar över eller under på det här jobbet, om kunden sen kommer och säger lägg till det här 
lägg till det här, då säger vi papp, det var det här det handlar om, då vill vi ha x antal kr till. 
Ett väldigt enkelt system, det är lätt att räkna ut. 
 
I: Har ni olika längd på avtalen? 
 
R: Ja, på en kund har vi ett fast pris på deras aktiviteter de har varje månad. Till andra har vi 
en prislista. Vi jobbar inte med timredovisning, det är vanligt att man skriver timrapport, när 
vi beräknar ett projekt, då går produktionsledaren runt till de i gruppen, de som fått briefen 
och ber dem att beräkna vilken tid detta kommer att kräva från dem sen för man in det i ett 
excellark och då får man ut vad vi vill ha i arvode. Är det ett stort projekt, med en stor budget 
och vi vet hur mycket de kommer att gå i media tex, då går jag in och räknar från ett annat 
håll, för att se att de är realisitskt det de kommit fram till, sen känner man efter hur mycket de 
tål. Det är som vilket projekt som helst, som byggprojekt tex, jag vill ha så här mycket. Vi har 
aldrig förlorat ett jobb på grund av pengar, vi har aldrig diskussion om pengar.  
 
I: Pengar och hur man tar betalt säger du har varit ett problem i branschen? 
 
R: Det har varit en anledning till mycket tjafs över åren, det är ju för att de inte vet vad de 
betalar för, de känner sig lurade av reklambyråer, då tycker jag, då måste vi ta lärdom av det, 
så att de känner att de vet vad det kostar. Nu fick jag en just en ny kund, en jätte stor kund, 
som har en helt oerfaren när det gäller reklam, då använder jag ett starand avtal som jag 
använder. Det är inte många som använder avtalet, men det är skit bra, speciellt för byrån för 
då får man ett skriftligt avtal. (tar exempel med ok, som vill lämna samarbete, hänvisade till 
avtalet, då blev det till slut ett nytt avtal).  
 
I: Timanställning mot fastarvode, finns det fördelar nackdelar, finns det någon fördel för 
timme? 
 
R: Om det är löpanderäkning du talar om, så kan det vara väldigt lönsamt för en reklambyrå, 
det är också det som kan sätta mest käppar i hjulet för fortsatt samarbete. Jag brukar säga till 
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mina kunder, det går inte, vi kan inte jobba så, ni är dumma ihuvudet att ni gör det, det finns 
inte i vår värld. Jag tror inte att det är många som gör det idag. 
 
I: Finns det någonstans i processen där det är enklare att jobba med löpande räkning?  
 
R: Ny kunder kan börja med löpande räkning, för de behöver hjälp snabbt, men vi ser det som 
inlärningsprocess, så vi kan gå ned i ersättning eftersom vi inte varit insatta i kunden, 
förberedande arbete (tog upp ett exempel). Men det är inte bra med löpande räkning. Du har 
ju det om du jobbar med löpande räkning så har du ju det att om du har en arbetsgrupp så, hur 
ska du veta hur många timmar de arbetat, då måste man föra dagrapport (Folksam, projekt nr 
osv). Skriver du dag rapporter idag så sitter många anställda, och försöker fylla sina dagar 
med 7,5 timmar, det är hela arbetsdagar, det finns ingen som jobbar fult debiterbart, såvida 
man kanske inte är borta på konferens. Du går och skiter, du går på banken, det finns inte, 
dom dagrapporterna stämmer aldrig. I så fall får du hitta ett system där du debiterar och sen 
drar av 20 procent, det blir jävligt komplicerat. Vi ska börja med ett nytt system, där 
projektansvarig för ansvar att dessa dagrapporter stämmer, vi kommer förmodligen bli 
dubbelt så många i januari, vi skall slås samman med en annan byrå, då blir vi för många att 
köra utan, men vi behöver ett säkrare system. Man ska aldrig jämföra dessa timmar med hur 
någon fungerar internt, utan att det får bara vara ett redovisningssystem för att redovisa 
timmar, det får inte finnas ett krav på 7,5 timmar. Det måste vara ärliga timmar. 
Vi skall ha dessa timmar så att vi vet att vi ligger rätt på jobbet, jag har inte satt mig in i det 
men det lär vara säkrare än det gamla systemet.  
 
I: Så det blir ett fast arvode, fast de kan följa er? 
 
R: Ja. 
 
I: Provision baserat system, vad tycker du om det, är det något ni använder? 
 
R: Det är jävligt intressant, jag har inte jobbat med det själv, men en kund, när man skulle 
starta en Internet bank så gick de till oss (tidigare anställning på annan byrå), då bestämde vi 
att vi skulle prova ett sådant system, då körde vi, kom inte ihåg hur många kronor det var per 
kund.  Hade inga kunder, och de skulle ha kunder, och det enda sättet att få in nya kunder var 
att marknadsföra, agare, det var en Internet bank på den tiden. 15 spänn per kund. Sen fick vi 
bestämma insatsen till stor del själva. 
 
I: Ni fick inge hjälp av dem? 
 
R: Fick bedöma insatsen, de köpte media, så vi hade annonsering under en längre period. Vi 
fick så att säga bedöma, hur många annonser, skulle vi göra nya annonser varje vecka, 
repeteringar. Vi fick 50000 nya kunder första året, och sen fick det betydligt fler nästa år. 
 
I: Ni fick ingen grundlön? 
R: Nej, men det var jävligt lönsamt, men det gick att mäta och det är jäkligt svårt. jag har inte 
kommit fram till ett bra system, jag skulle vilja, HRL hade det system, de gick ut i media och 
sa att de vill vara resultat baserade. 
 
I: När var det här, det var här? 
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R: Tio femton år sen. Banken bröt avtalet, det blev för mycket pengar till byrån. Det är väldigt 
svårt när man kommer in till en ny kund, det har och göra med allt vi pratade om förut, det 
beror på hur personalen sköter sig, hur ska man mäta vad vi har gjort? 
 
I: Tror du det finns något man kan mäta… varumärkes postition? 
 
R: Det kan man mäta, hur tillförlitligt vet jag inte, men då måste man koppla in något duktigt  
företag. Som kan tala om var man står, de kan ju ta fram den position man har idag, det kräver 
stora insatser, undersökningar och liknanden. Det går ju, inte för min del, vi jobbar mer 
taktiskt, mindre strategiskt. 
 
I: Hur tror du detta skulle påverka relationen med kunden? 
 
R:  Jag det tror jag, nämligen om det blir ett bra resultat, så blir man jävligt tight med 
varandra, titta vad vi har uppnått, men det är svårt, hur mäter man. Det är så jävla mycket så 
spelar in, i vilka medier tex. 
 
I: Givet att det finns ett mätsystem som båda var överens om, att det går att mäta den här 
kampanjen, skulle du tänka dig att gå in med risk att du kan förlora pengar med en kampanj, 
att ni har ett avtal som säger att ni kan få extra pengar om det går bra, men om det inte gör det 
kan ni förlora pengar, delad risk? 
 
R: Jag är beredd att gambla med byrå arvodet , dvs vår ned lagad tid, så långt kan jag sträcka 
mig. Vi är överens om metoden, så får vi ett bra resultat så får vi så mycket, får vi ett dåligt 
resultat så får vi bara så. Men nånstans så ska vi ha en grund, vi går aldrig noll… vår tid, vår 
nedlagda tid kan jag gambla med, det är inga problem. Normalt sätt räknar du ut vad en 
person kostar per timme, sen har du ett utdebiterbart pris, den skillnaden där emellan, den 
skillnaden är vår vinst, som skall tänka våra kostnader, gjorde du det på alla kunder och låg 
precis på självkostnadspris så skulle det inte gå, men på några.  
Vi gör ändå ett jobb, och det måste vi får betalt för.      
 
 
 INTERVJU 8 
 
I: Vad hade du för roll i XXX 
 
R: Ja som XXX för XXX så har man huvudkontakt med reklambyråerna. Det är en väldigt 
liten stab. Jag är inte reklamperson till grunden, jag har ingen reklambakgrund. Det var en helt 
ny värld som tonades upp för mig, hur funkade det, och hur man jobbar och så och det är 
väldigt intressant. 
  
I: Vad har du för bakgrund? 
 
R: Jag är jurist i botten och har jobbat på stadens folkhälsoinstitut. Jag är jurist och jobbar 
gärna som lobbyist, så jag är inte alls från reklamsidan. 
 
I: Har XXX en byrå nu? Hur ser du på den relationen, som ni har haft och har? 
 
R: Jag tror att man har jobbat mycket med olika byråer under åren. Jag ärvde ju då en byrå 
och det är så det går till och det funkar väl ett tag men så brukar man ju alltid vilja hitta sig en 
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egen för det handlar tycker jag otroligt mycket det där om att få den där personlig 
connectionen men så finns det säkert dom som går på vem som är mest hypade,  När man 
kommer som en liten organisation med noll kronor i plånboken så är men inte en så väldigt 
åtråvärd alla gången. Att komma och be om att bli pro bono kund innebär ju också att man 
inte kan gå till så småbyråer eftersom dom måste ha råd att jobba gratis. När jag gick runt har 
jag möts av mycket positiv respons.  Den byrån jag väljer är den som jag får bäst kontakt med 
engagemangs mässigt för det är det enda jag kan mäta som pro bono kund. Tycker ni 
verkligen om den här frågan? Det är det som är det absolut viktigaste.  När man väljer det 
stora byråsamarbetet, så frågar jag har du tid eller inte? Och det som säger att det vill, så går 
jag bara på magkänslan helt enkelt. Vem som kändes ärligast och hade det största 
engagemangen. Ibland visar det sig att man har fel, det kan ju hända att de under tidens gång 
att de får in stora uppdrag, och det kan man ju också förstå att dom måste ha kunder som 
fakturerar och de går före. Men jag tycker att ha man tagit sig an ett uppdrag skall man göra 
det fullt ut.  Oavsett om man fakturerar eller inte, jag vet att det låter naivt. Jag vet att det går 
och att de klarar det, det kan få ut väldigt positiva saker avdet, det får stor kreativ frihet. Jag 
ger dem hela mitt hjärta och mitt varumärke och då kräver jag lite respekt tillbaks. Det kan 
uppstå intresse konflikter. När man har enats om en kampanj, men jag tycker det är 
jätteviktigt att man går in på hemsidan av någon anledningen medan de kanske vill referera 
hemsida adressen jättelarvigt nere i hörnet för att det inte skall förstöra det stora. Jag måste 
hela tiden, som kund alltid bevaka mina intressen, vad är det jag vill få fram. Då får man 
försöka hitta budskap och det dom tycker är viktigt för att nå ut med dom värdeorden jag har 
kommit med dom med och så gör dom en lösning. Jag måste alltid värdera det från praktiskt 
synpunkt. Dom måste förstå mig att de måste hitta lösningar som är ekonomiskt försvarbara 
eftersom jag skall stå för det ekonomiska. 
 
I: Tycker du dom tar till sig det du lägger fram, eller tar det ner engagemangs nivån?  
 
R: Ja det har hänt. Vad jag har märkt att många är mindre bra på, är att visserligen har jag 
varit där och hållit en dragning på två tre timmar och fått i gång engagemangen men av två 
tretimmar kommer du bara ihåg en viss del av det och då kör man iväg på den 20% som man 
minns av det jag sa och kör man iväg och så blir man så otroligt kreativt upplyft, jag vet inte 
hur det funkar. Så kommer man tillbaks och så har man inte gjort sin research ordentligt, så 
kan jag känna ibland. Så det är den jag kan komma med kritik, att de inte läst och satt sig in i 
företaget tillräckligt. Det som både är himmel och helvete med det här är att det är lätt att få 
bra idéer men det är svårt att hitta den där byrån som har det där starka engagemangen som 
också faktiskt kan hjälpa till och vara lite finurliga och säga hur man kan få ut sakerna. Då 
menar jag på att man behöver ofta en byrå som har ett ganska djupt engagemang och ser 
möjligheter helt enkelt att hur man kan olika reklamutrymmen som tidningar,tv. Dom har ju 
personliga ingångar, dom har ju ett otroligt kontaktnät många gånger. Därför måste man för 
att få tillgång till dom så måste engagemangen ligga på ett personligt plan förstår ni hur jag 
menar? Jag måste ju inte bara få en sjyst plansch sen så skall jag sätta upp den någonstans, jag 
behöver ju även hjälp där att man tänker ett steg längre var får vi bästa möjliga effekt så vi får 
igenom den här kampanjen. Det kanske man skall göra, det kanske är obligatorisk, vad vet 
jag? Men det är där jag tycker det har varit svårt, att man ok nu har vi jobbat fram en skitbra 
plansch här hur får vi nu ut den på bästa möjliga sätt? Jag har tio pelare där, ja känner någon 
som har några där så kan man jobba tillsammans och få ut dom. 
I: Är det skillnad på att dom gör annons för sin egen skull och för er? 
 
R: Jag vet att det existerar och förekommer men jag har aldrig råkat ut för det  
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I: Hur utvärderar ni sådana här reklamsamarbete, gör ni någon skillnad mellan kampanjens 
framgång och samarbetet? 
 
R: Det låter så avancerat, hahaha. Jag går till en byrå och säger jag tycker vi jobbar ihop så tar 
vi hand på det, sen så jobbar vi ihop och sen så jobbar vi ihop och sen så kanske tycker jag att 
engagemangen hos mig eller att jag funkar inte med dom eller dom inte funkar med mig till 
slut så inser man ju det och då får man tacka för kaféet liksom. 
 
I: Men ni har ingen utvärdering som ni gör efter varje kampanj där ni sätter er ner och 
konstaterar, det här var bra, det här var mindre bra?  
 
R: Jo det har man ju förstås, men om den är så vetenskaplig det vet jag inte. Dels har vi en 
internt, vad funkade bra, vad skall vi säga till byrån till nästa kampanj osv. Sen så har man ju 
med byrån också, man sätter sig ner och summerar utfallet liksom. Jag kan säga att det beror 
på, ibland är jag väldigt intresserad av utfallet så att säga ,det är intressant nån gång, tex när 
man skall lansera en sajt och försöker få in mer folk på hemsidan. Men annars en del 
kampanjer har jag inte så stor ambition att mäta så noggrant, då mäter jag det mer i 
uppmärksamhet, om jag har fått ut vårt budskap, man ser ju debattutfallet. Blev det en motion 
på stan? Blev det snack på stan? Det är inte alltid vi är så ambitiösa och mäter varje enskilt 
kampanj, som man kanske har på T ex Ericsson. Det är inte alltid att vi gör så ambitiösa 
mättningar av åtgärden, vi har lika olika mål med våra kampanjer, ibland kan man mäta, 
ibland inte.  
 
R: Att diskutera står det här: resultatbaserade kontrakt, nej vi är ju mer en probono kund. Jag 
har aldrig gjort det 
 
I: Om man jämför reklambyråer som extern konsult med andra? Har du gjort det någon annan 
gång? 
 
R: dom är ju jätteduktiga på det dom gör. Jag har inte heller märkt någon skillnad än så länge 
på stora mot små. För den här organisationen handlar det om engagemang och det finns hos 
stora hos små. 
 
 
I: Hur långa brukar samarbetena vara? 
 
R: Jag ärvde ju byrån, sen så bytte jag och nu har jag haft kvar byrån i dom tre åren jag har 
jobbat här. Nu är det upp till min efterträdare om han klickar med byrån. 
 
I: Dom mest lyckade kampanjer, samarbetena har varit under en längre tid, det är mycket som 
visar på att de mest lyckade samarbetena har varit under en längre tid. 
 
R: Jag tror det kan ligga lite i det. För ju mer man lär känna sin kund, sin relation det är en 
mogning som allt annat. När man lär sig ”tänket” och vad man behöver och organisationen. 
Jag kan tycka att man hoppar lite för mycket, att det ligger ett eget värde i att byta.  
 
 
. 
INTERVJU 9 
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I: Vi kan börja med bakgrund, vad har du för bakgrund. 
 
R: Jag är XXX-chef på XXX. Jag har en civilekonom bakgrund och så har jag även gott på 
Berghs, gick ut 1996. Hade lite olika projektanställningar sen så började jag som 
marknadsanalytiker på Scandia, trackingar och såna saker. Jag har varit XXX-chef på XXX i 
snart ett år nu. 
 
I: Vilka har huvudkontakter med byrån från er? 
 
R: Vi har egentligen tre olika köpande enheter hos oss. Så det finns tre stycken som har 
huvudkontakt med byrån sen så finns det självklart människor som har direkt kontakt med 
byrån och också då ansvarar för delar av samarbetet. Sen så har vi också en inhouse byrå som 
jobbar med produktionerna av kampanjerna som då har kontakt med byrån. 
 
I: Gör dom alla produktioner? 
 
R: Ja, förutom Tv. 
 
I: Är du alltid med när ni träffar byrån? 
 
R: Nej inte alltid, jag är mer när det handlar om större saker som stora brieffer och såna saker. 
 
I: Hur ser du på relationen mellan er och byrån, vad kännetecknar enligt dig en bra relation, är 
det samma sak som en effektiv relation? 
 
R: Relationen är ju enen funktion av många olika saker, en bra relation  får man när man kan 
lita på varandra. Att den andra har en kompetens som den utför på ett pålitligt sätt.  Men 
byrån har en unik roll för att den skall leverera kreatvialösningar och den skall hålla en hög 
jämn nivå på det området. Så det är dels är det en kompetens element i det, både på den 
strategiska och kreativa sidan, men även i den dagliga servicen, och en känsla av att man är 
prioriterad som kund hos byrån. 
 
I: Tycker du generellt att byråerna är professionella? 
 
R: Ja det tycker jag. 
 
I: Hur ser du på frågan en personlig relation/kontra professionell? 
 
R: Man måste gilla dem man jobba med på byrån, man behöver inte ha en personlig relation, 
men man känna att det finns en förståelse, att man förstår varandra. Att man har en samsyn på 
kommunikation och att de har en förståelse för våra utmaningar, sen behöver man inte alltid 
vara överens och hålla med varandra hela tiden. Att man klickar på det personliga planet är 
extremt viktigt, för att det skall bli bra jobb. 
 
I: En dålig relation, har du haft en sådan, när uppstår problem? Har du haft dåliga relationer 
till byråer? 
 
R: Jag har haft problem i relationer med byråer men dåliga relationer skulle jag inte säga. 
 
I: Vad är det som kännetecknar dom? 
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R: Problem kan uppstå när en byrå har dålig förstålelse för våran business, och det kan uppstå 
situationer när de framhärdar för ett förslag utan att ta hänsyn till våra argument.  Och är 
svårövertalade så att man måste argumentera utan att de gör som vi säger ibland. Sen så kan 
det vara brister i leverans säkerhet, att vi får alldeles för kort om tid på oss att förankra 
kampanj internt innan vi måste gå ut med kampanjen. Så att sånt kan slita på en relation. 
 
I: Känner ni att de har kompetensen att förstå er? 
 
R: Ja det tycker jag rent generellt.  En projektledares roll på en byrå är ju att ha den 
funktionen. Att ha en förståelse för affär och kunden och tillsammans med kunden om 
formulera det till en kreativ breif till kreatören,  sen är ju olika projektledare olika bra. I stort 
ser jag inga problem där. 
 
I: Vad har du för förväntningar på en relation? 
 
R: Målet är att skapa unik, starkt differentierad kommunikation, som är ett konkurrensmedel, 
Hur det går till är inte så viktigt, det som är viktig är slut resultatet. Så Jag kan se relationer 
där jag är jätte kompis med projektledare, och jag kan se en effektiv fungeranderelation där 
det vi är bästa kompisar men jag kan också se en positiv relation där  vi kanske inte hatar 
varandra, men där det är lite gnisel så att det kan vara utvecklande det också, det viktiga är 
slut resultatet. 
 
I: Ser du någon skillnad på detta samarbete till skillnad från andra externa konsulter. 
 
R: Ja absolut, man ser på ehhh. Den stora skillnaden att reklambyrå tjänster inte är en som ett 
commodity, det är väldigt olika och baseras på människor vilket gör att relationen blir mycket 
viktigare, alltså det här är med hur mycket att en byrå kostar till skillnad från en annan 
behöver inte vara det viktigaste argumentet i upphandlingen, utan, så i arbetet i det man tar 
fram tillsammans är det en blandning av vetenskap, undersökningen, statistisk som ligger till 
grund, men det landar nånstans i en magkänsla ändå vad som är bra och mindre bra och vad 
som är bäst i förhållande till våra målsättningar. Det gör liksom att det är viktigare med ett 
förtroende än i en normal affärsrelation. Med en reklambyrå är man väldigt utlämnad i åt 
deras kompetens, deras kompetensen förmåga att leverera, och i många i lägen hamnar man i 
en situation där man får lita på deras bedömning på ett helt annat sätt än i andra 
affärsrelationer. 
 
I: Upplever du att det finns en större risk i denna relation? 
 
R: Det är klart att i och med att det är på det viset så är det en större risk eftersom det är 
svårare att bedöma alla parametrar på förhand. Vi håller på med reklamupphandling just nu, 
det är betydligt svårare och mer parametrar att ta ställning till, och det handlar mer om 
magkänsla  jämfört när vi gjorde en liknande upphandling av mediabyrå förra året. 
 
I: När ni utvärderar detta, gör ni någon skillnad på kampanj och relation? 
 
R: Hur menar du? 
I: Jämför ni kampanjen enskilt och samarbetet enskilt?  
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R: Det är separata saker, samtidigt som slut resultatet är det viktigaste efter en kampanj  när 
man haft strul på vägen även fast det blivit jätte bra reklam så måste man titta på varför man 
hade strul och vad man kan göra i framtiden för att undvika det. Att utvärdera och prata om 
relationen gör vi bara när någonting har gott snett, annars utvärderar vi den inte. Kampanj 
effektivitet gör vi alltid, men utvärdering av relationen efter kampanj gör vi inte om det gått 
bra. På årsbaseis gör vi en undersökning av relationen internt, om det är relevant att titta på en 
ny upphandling. 
 
I: Hur långa är relationen mellan er och reklambyrån generellt? 
 
R: Vi jobbar med en byrå XXX, och vi har jobbat sex år med den byrån. Jag tycker det är 
relevant att titta på samarbetet ibland och inte nödvändigt byta byrån utan utmana den gamla 
byrån för att behålla vitaliteten i marknadsföringen. 
 
I: Hur sker kontrakts avtalet ut för er, vilken betalningsmodell använder ni? 
 
R: Årsavtal. 
 
I: Fördelar, Nackdelar med det valet? 
 
R:  Den stora fördelen är att det inte blir tjafs om pengar vi sätter ett årsavtal baserat på vår 
uppskattning av arbetsbelastning sen så finns det ett flex i det, så att det kan bli mer och 
mindre. Man har så mycket att jobba med att det är skönt att slippa prata om det varje gång. 
Blir det mer så ryms det i avtalet. Det är den stora fördelen. 
 
I: Nackdelar? 
 
R: Det vi förmodligen kommer att göra med den nya byrån är att lägga in någon form av 
incitamentdel för att motivera dem att lyfta sig lite och fokusera på oss.   Timmarvode är jag 
inte så mycket för, främst för att, främst på grund av att det liksom blir. Det kan bli en källa 
till sämre förtroende parterna mellan parterna, la det verkligen si och så många timmar på det 
jobbet. Potentiallaen att infektera relationen är stor, plus att det hela tiden blir den här 
diskussionen kring pengar, tar extra tid. Känns bättre att förhandla kring ett årsvatal. Med 
timmar kan det komma oförutsedda kostnader, vill ha en stabil kostnads massa. 
 
I: Har ni alltid gått på fast årsavtal? 
 
R: Ja det har vi gjort. 
 
I: Uppstår det ofta konflikt runt debiteringen? 
 
R: Nej inte så ofta, konflikter har uppkommit någon gång kring resekostnader. Konflikt, det 
har ju varit förhandlingssituationer så klart varje år då, men när förhandlingen är avslutat så 
brukar inte konflikter uppstå. Något år har vi haft avtal som har varit luddigt formulerat, så 
ahde de velat så hade byrån kunnat djävlats med oss med att säga att det inte ingår, men de är 
ju också ute efter långsiktiga relationer.  
 
I: Resultatbaserad ersättningar då ser du några fördelar/ nackdelar med det? Har ni använt det 
förut eller kommer det här att bli första gången? 
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R: Vi har inte använt det förrut, vi har använt det på mediasidan. Nackdel är att det kan vara 
svårt att mäta, man vet inte riktigt var man skall sätta dom där parametrarna. Ett sätt är att 
använda något form av tracking ett annat är att basera det på något form av kundindex hos oss 
med byrån. 
 
I: Ett förslag som har framkommit är att man baserar det på någon form av 
varumärkesförflyttning, vad tycker du om det? 
 
R: Ja det är möjligt, det gäller bara att man kommer överens om hur man skall mäta det en 
positionsförflyttning. Ni känner kanske till, (ohörbart) mapstuide, det är väldigt 
kostnadskrävande att göra sådana studier. Så det gäller att hitta ett smidigt och relevant sätt 
liksom. Samtidigt, våran postionsförflyttning, det svåra är att våran positionsförflyttning inte 
enbart är byrån ansvar. Vi kan vara med i en skandal i tidningen, vi kan vara tvungna att höja 
våra priser rejält så det finns massor saker som kan påverka, vilket gör det svårt att få det där 
helt rättvist. Sen så är  dessutom så att en positionsförflyttning inte är byrån enda mål, de skall 
hjälpa oss med andra saker också. Det gäller att sätta det så man inte suboptimerar och 
prioriterar fel saker. 
 
I: Hur tror du byrån ställer sig till detta, rent riskmässigt? 
 
R: De reaktioner de fått angående ppr är en så länge positiva,  Vi skall försöka  använda detta 
sätt för att ge en extra morot inte en piska,  det är inte meningen att de inte ska tjäna pengar på 
oss alls om det inte går vägen, incitament delen skall vara mindre än den totala delen, ska vara 
på toppen. De byråer som vi varit i kontakt med har bara varit positiva till att diskutera detta 
till att börja en sån dialog. Från våran sida handlar det om att incitament delen skall vara en 
mindre del av den stora delen, inte 50% utan kanske 20 %. Jag skulle tro att det vi kommer 
landa i är någon form av nöjd kundindex(från dem) och trackning variabler 
 
 
 
INTERVJU 10 
 
I: Vad har du för roll på XXX? 
 
R: Jag är ansvarig för den externa marknadskommunikation i norden 
 
I: Vad har du för bakgrund innan det? 
 
R: Jag har jobbat som m-chef i olika företag. Jag  har en akademiskbakgrund och sen så har 
jag läst ihr 
 
I: Vem har huvudkontakten med byrån hos er? 
 
R: Vi har en övergripande varumärkesbyrå, som jag har huvudkontakten med, men det är 
mina medarbetare som har den dagliga kontakten med byråerna, vi har direktreklam och webb 
byråer också och de har mina medarbetare kontakt med. Vi  
 
I: Vad kännetecknar bra relation, med reklambyrå? 
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R: En bra relation kännetecknas av en nära och en relation som är utvecklande och där vi 
känner att byrån förstår oss som kund och att byrån kan ta våra strategier vidare i det kreativa. 
 
I: Är en bra relation det samma som en effektiv relation? 
 
R: Det behöver inte vara det, men det är ofta, en bra relation handlar om att vi fungerar att 
jobba ihop, det handlar om det mentala att vi förstår varandra. 
 
I: Så en personlig relation är ganska efterstävbart? 
 
R: Ja, det krävs absolut en personlig relation. 
 
I: Ser du några nackdelar med en sådan? 
 
R: Det nackdelar jag ser att byråer inte har jobbat på tillräckligt mycket på köparsidan, och är 
väldigt starka kreatörer och har lite förståelse det arbete som krävs på köparsidan för att 
förankra, att implementera en idé.  
 
I: Nästa är dålig relation, har du några exempel? 
 
R: Ja det finns massor, när man beställer något och får en tummetåt. Sånt finns det i mängder. 
Det handlar om att man inte har förstått när man pratar varandra, vi skriver breifer och att man 
trots en skriftlig brief och en mutlig presentation inte har förstått vad den andra menar och 
som får vi något helt annorlunda, eller att man inte har förstått vad varumärket XXX står för, 
för vi har ju ett antal värden som vi vill förnimmas med, och så kommer du något helt annat.  
 
I: Gör ni något för att undvika detta, kommer de tillbaka och frågar är det så här ni menar? 
 
R: Vi lämnar brief, och sedan kommer de med en backbrief, är det så, har vi uppfattat det här 
rätt, sedan börjar de arbete. Det är ju självklart om det jag få levererat är ännu bättre än jag i 
min vilda fantasi kunde föreställa mig då tycker jag att det är en bra relation, får jag tillbaka 
något där jag känner att detta är bara en omöjlighet, då känner man att det här en dålig relation 
för då har vi inte förstått varandra, det personliga är a och o. 
 
I: Hur långa brukar relationerna vara? 
 
R: Tre fyra år eller något sånt, fem kanske. Beror på om man känner att relationen utvecklas, 
det handlar hemskt mycket om den arbetsgrupp vi får från byrån. Det är otroligt viktig. 
 
I: Så om de skulle byta personer? 
 
R: Då kan det vara helt kört. 
 
I: Är det nackdelar att ha så långa relationer? 
 
R: Man kan inte hålla på att starta om, det är väldigt jobbigt att starta om relationer varje år, 
det funkar liksom inte, då blir det ingen bra reklam, ingen bra kommunikation. Utan ett sånt 
företag som vi är ett ganska komplext företag och det kräver att man har långsiktiga 
samarbeten, relationer. Jag är inte främmande för en relation som är på 7/8 år, om man känner 
att det skapar och ger någonting, och att det är bra saker som kommer ut. 
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I: Hur utvärderar ni, har ni någon skillnad när ni utvärderar kampanjen och relationen? 
 
R: Ja det har vi, vi utvärderar relationen 1 gång per år, och det försöker vi göra ur ett objektivt 
perspektiv, och då använder vi samma mall som när vi gjorde själva pitchen. Då tittar vi om 
de uppfyller dessa kriterium som vi ställde då.  
 
I: Görs utvärderingen internt? 
 
R: Ja vi gör det internt, så vi sätter oss i en gruppen som jobbade med byrån, efter det gör vi 
ett återspel till byrån, och säger att det här och det här vill vi ha förändring på, och så frågar vi 
hur de tycker vi har skött oss.  
 
I: Gör ni någon utvärdering tillsammans med byrån? 
 
R: Ja det gör vi också, det gör vi en gång om året så gör vi den typen av större utvärdering, 
och vår utvärdering är en del av det. Men sen så efter varje kampanj tittar vi på vad som gick 
bra, fel, men vill håller inte på att ifrågasätter våra relationer varje gång, för då blir det ingen 
bra arbete.   
 
I: Tycker ni till där, eller har ni mätverktyg? 
 
R: När vi utvärderar kampanjer så utvärderar vi dem kvantitativt eller med analys. När vi gör 
den årliga analysen över våran relation med byrån så gör vi alltid själva, kvalitativ. 
 
I: Och de mätverktyg ni använder är det något som ni kommer överens om, eller gör det ni 
själva? 
 
R: Det är vi som styr. 
 
I: Gör ni det här? 
R: Nej vi köper analyser, köper företag som är bra på det. 
 
I: Tycker du man kan mäta en kampanjs framgång? 
 
R: Nja, nej. Vi jobbar ju långsiktigt, det betyder egentligen att man inte kan mäta varje 
kampanj.Vi ligger ju och treekar, eh, vi mäter varje veckan våra kunder och allmänheten vad 
det tycker och tänker om vårat företag, och det är mer den vi följer än en konkret kampanj. 
Att mäta en konkret kampanj handlar mer om att skruva på kampanjen, budskapet gick inte 
fram, bilderna var dåliga, det var inte tillräckligt samman kopplat med loggand, det här 
treekingen vi gör varje vecka visar mer på långsiktiga förändringar.  
 
I: Kontrakt då? Vilka kontrakt brukar ni använda? 
 
R: Vi har timdebitering, vi har, det har vi inte på alla men på några har vi någon form av 
månadspeng, det inget generellt för alla våra byråer. 
 
I: Fördelar, Nackdelar? 
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R: Eh, jag tycker att, vid förhandlingar om vi förhandlar ned timmpenningen från 1000 till 
800, så spelar det ingen roll för det som sen händer är att de debiterar extra för att komma upp 
till 1000. Så uppfattar jag det, vi är ganska kritiska och ifrågasättande, vi har en budget 
genomgång, vad skall detta projekt kosta.  
 
I: Uppstår det ofta schismer här? 
 
R: Om man får levererat det man vill ha så gör det ju det. Eh, men via vår brief så har vi en 
prisgenomgång, och även genom backbriefen, går vi igenom vad det ska kosta. 
 
I: Är det svårt för dig som köpare att se om detta är många timmar? 
 
R: Det handlar väldigt mycket om våran relation till dom, om jag ser att de har lyft något ännu 
längre än jag förväntar mig, då tycker jag att det är värt de där pengarna. medans om jag får 
levererat något där jag känner vad här det här nu, då tycker jag inte att det är värt pengarna. 
Byråerna kan ta betalt för den kreativa iden, det är det ska ta betalt för, sen kan de debitera för 
utförandet för den kreativa iden, sen kan vi ju klart ifrågasätta, så här mycket pengar är vi inte 
beredda att betala för den här kreativa iden, det händer att vi gör det. 
 
I: Men ni har inge fasta, ungefär vad en sådan kampanj ska kosta? 
 
R: Nej nej, vi har på öret. 
 
I: Det verkar som en känsla som styr, om de överträffar dina förväntningar? 
 
R: Nej det är det inte, i briefen så har vi bestämt att det här skall kosta så här mycket kronor, 
media och kampanj. Och sen om den kreativa lösningen kräver filmer så vet ju vet att det får 
konsekvenser på kostnaden, då vet vi att det blir dyrare etc. så vi har bra koll på vad det skall 
kosta, och självklart ifrågasätter vi ibland den kreativa linjen är inte vi bredda att betala för, 
inte så här mycket.  
 
I: Varför använder ni inte då fast arvode? 
R:  Nej,nej. 
 
I: Du tycker inte det skulle passa bättre? 
 
R: Byråerna vill, men vi vill inte. 
 
I: Varför då? 
 
R: Nä, för då, för vi känner på de här månadsarvodena vissa har, att vi försöker ta bort dem, 
för vi känner att då skriver de bara upp timmar. Fast vi vet inte vad de har gjort, vill vi att det 
gör saker på uppdrag på oss, inte att de sitter och jobbar själva. De vill ju ha det för att vet vad 
de får för den här kunden, och vilka förtjänster, vi gör aldrig det. 
 
I: Ni gör så här om jag förstår det rätt, ni budgeterar vad en kampanj vad det skall kosta, 
internt, sedan går ni ut med en brief, sedan försöker de uppfylla det ni vill, så internt har ni en 
fast summa ni skulle kunna lägga på det? 
 
R: Vi har en total marknadsbudget, utifrån den skall vi lyckas med ett antal saker. 
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I: Skulle det inte underlätta att ha en månatligkostnad? 
 
R: NEJ. Det gör det inte. Då blir det ofta som jag förklarade förrut och de vill komma bort 
ifrån och vill bara ligga i projekt. För att annars fakturera de och vi får inget levererat,   
 
I: Om ni skulle få det levererat? 
 
R: Vi har dålig koll på pengarna i så fall, jag vet att vi har dålig koll på pengarna på det sättet, 
vi vill inte det. Det finns säkert de som tycker att det är en bra metod, men vi tycker inte att 
det är n bra metod. Byrån vill ju ha det så. 
 
I: Kan du förstå varför? 
 
R: Det är ju för att de skall veta, de skall kunna vet, de skal kunna förutspå sin beräkna intäkt 
på oss som kund.  
 
I: Nästa är provisions baserade kontrakt?  
 
R: Vi har inte det, vi har haft det någon gång, men då kan man ha det in enskilda projekt. I 
väldigt enskilda projekt kan vi ha det. 
 
I: Fördelar nackdelar? 
 
R: För att ha provisionsbaserat måste man sälja något, man måste ha ex antal produkter skall 
vara sålda.  Det är svårare att förändra attityder och ha provisions baserade modell. 
 
I: Kan man inte ha en position på markanden dit man vill nå? 
 
R: Ja fast det är ofta långsiktigt 
 
I: Eftersom ni har långa avtal? 
R: Det funkar inte, tar lång tid. Vi kan endast tänka oss använda provisions baserade kontrakt 
för kort projekt. Vi har använt det någon gång. 
 
I: Vad hade ni det på? 
 
R: Det var försäljning. Jag förstår att dagligvaruhandeln kan ha det, som jobbar på försäljning 
kan ha det, men inte i ett sådant företag där jag jobbar. Det är mycket avhängt på vad man 
säljer. Jag tror att de skall in i det här rummet nu. (Samtalet för ett snabbt abrupt slut) 
 
 
INTERVJU 11 
 
R: Berätta hur du ser övergripande på branschen  
 
I: oerhört traditionellt, de mest förändrings-obenägna som finns är reklambyråer.  
Hela svenska byrårmarkanden är en liten ankdam, med väldigt små team, små byråer, små 
uppdragsgivare, jämför med tyskland och England. 
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Jag handlar inte en byrå, jag handlar ett team. Tycker att de kommer in mindre bra reklam 
idag. Skillnaden när det är en kreatörer som är byråledare så släpper de inte från byrån utan att 
de är godkännt, vet inte om det är till fördel eller nackdel. Utvecklingen är inte varit klockrent 
de senaste åren, däremot har det blivit mer kaxighet. Det svenska byråer är duktiga på är 
varumärkestänk.  
 
I: Känner ni att de har kompetensen att förstå er? 
 
R: Ja, en projektledares roll är ju sådan, att tillsammans men denna tolka briefen så att 
kreatörer förstår, sen är ju olika projektledare olika bra. I stort ser jag inga problem där. 
 
R: vad tycker du är en bra relation? 
 
I: En bra relation är prestigelös, jobba med kommunikation handlar inte om vem som kom på 
det, utan det växer fram, det är den bästa relationen där givandet och tagandet, där man har en 
sådan miljö där ”alla på byrån tycker att detta är bra” helt ointressant. Kommunikations roll är 
ju att den ska stödja affären, man gör ju inte kommunikation i eget syfte. Det är väl då jag har 
kickat ad:ar och copy:are 
 
Den är en funktion av många olika saker, en bra relation den får man när man kan lita på 
varndra, men byrån har en unik roll för att den skall levererar kreativalösningar och den skall 
hålla en hög jämn nivå på det området. Dels är det en kompetens element i det, både på den 
strategiska och kreativa sidan, men även i den dagliga servicen, att man är prioriterad som 
kund.  
 
Det är jättesvårt att vara reklamköpare. En duktig reklamköpare kan koppla ihopp reklam med 
vad som triggar kunderna. En reklamköpare skall förstå att inte bara uppmärksamhet, som 
skapar köpintresse, och ännu bättre skapar köp, att skapa uppmärksamhet är inte svårt.  
 
I: En dålig relation, har du haft en sådan, när upptsår problem? 
 
R: Problem kan uppstå när en byrå har dålig förstålelse för våran busniess, när de framhärdar 
för ett förslag utan att ta hänsyn till våra argument… och är svårövertalade när man måste 
argumentera utan att göra som vi säger ibland. Sen så kan det vara brister i leverans säkerhet, 
att vi får för kort om tid att förankra kampanj internt innan vi måste gå ut. Så att sånt kan slita 
på en relation. 
 
När det inte går så bra är att när reklambyrån inte förstår vår affär, det är jättevanligt, det 
förstår inte vad som driver affären. De har inte kommersiell insikt. För att motverka detta 
försöker man klämma dem på pulsen, när man handlar upp, är det kommersiella? Och det är 
inga problem att göra en strategi det kan alla, däremot det jag tycker är jätteviktigt är att koda 
om strategi till kommunikation, att kunna göra det är det som skiljer de duktiga mot de mindre 
duktiga byråerna.  
 
I: Hur ser du på en Personlig relation? 
 
R: Personlig relation är väldigt viktig, annars börjar vi prata fel saker, man måste dela 
värderingar, vad är bra kommunikation. Det försöker man stämma av i början, att vi delar 
upfattningen om vad som är bra kommunikation. Alla tycker om en bild, eller rubrik, måste 
kunna diskutera huruvida dessa kommunicerar vad vill vill, detta var inte det vi kom överens 
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om. Man måste gilla dem man jobba med, man behöver inte ha en personlig relation, emn 
man måste ha en samsyn, förståelse, på våra utmaningar. Sen behöver man inte hålla med 
varandra hela tiden. 
Att man klickar på det personliga planet är extremt viktigt, för att det skall bli bra jobb. 
 
I: Hur går ett byråval till 
 
R:Ett bra sätt i början, när man väljer, är att titta på deras uttryckssätt, att titta på det jobb de 
gör nu. Hur ser de ut idag, uttryckssätt är tydliga. Det finn en enorm skillnad mellan strategisk 
driven och kreatörs driven byrå. Det beror i och för sig på vad vi vill göra. Det har gjorts 
mycket bra reklam, men inte i samma utsträckning idag, jag tror att de gamla kreatörerna 
måste släpa fram de nya. 
 
I: Finns det någon skillnad mellan en kreatör som byråledare eller någon med en annan 
bakgrund? 
 
R: På en kreatörsdriven byrå så lämnar inget utan att ledaren har godkänt det, vet inte om det 
är en fördel eller ej. Som kund vill man inte vänta för att byråledaren inte är där den dagen för 
att godkänna något. Utvecklingen på svenska byråer har inte varit klock rent de senaste åren, 
men det har blivit mer kaxighet. Jag vill inte höra att jag skall våga, jag vill ha trygghet 
 
I: Hur jobbar ni Betalningsmodeller, hur ser du på timme, fördelar och nackdelar 
 
R: Fördelen med det är att man inte från början inte måste få med allt, då jobbar man på sen 
tar man diskussionen i efterhand. När man gör ett årsvatal tar man diskussionen innan. En 
duktig byråledare bestämmer ju att den här behöver jag få in från den här kunden, även om 
jag handlar på timme så har de tänkt en viss intäkt på mig. Det går alltid åt en viss tid att 
diskutera fakturering, antingen tar man det före eller efter. Det blir alltid en diskussion om det 
verkligen behövde lägga så många timmar, det blir alltid surt, men det hör till. 
Jag föredrar årsavtal, och då skall allt ingå, då gäller det att allt ingår, och att de har förståelse 
för det, men då blir det alltid diskussion om inköp, jag vill gärna få innan går in vet vilka de 
vill jobba med, tryckeriers fotografer, osv. Vi har direkt fakturering,  
 
En lätt sätt att man blir oense, att reklambyrån säger att med den kvalité man vill ha så kostar 
det så mycket, man vill plåta med den och den, hipp faktorn blir lite hög. En duktig ad kan 
brifa alla fotografer. Men mycket handlar om att de inte förbereder sig, när det kommer 
tillbaka efter en bief ett tag senare och man hör ”när vi i går kväll”, det är inte imponerade.  
Att de pressar in en i tidsnöd, så man inte hinner. 
 
I: Resultatbaserade kontrakt då? 
 
R:Finns knappt i Sverige, ingen reklambyrå vågar hoppa på det, vi skulle hoppa på det. De 
vill inte ta affärsrisk. Man kan ta det på försäljning, för det är det ska göra, det är därför de 
inte vill, de kan kanske hoppa på lite lullu lull. 
Jag är övertygad om att det går att mäta effekten av en reklamkampanj i försäljning. När vi 
lägger ett förslag, ni får betalt efter så är beroende på vi försäljer, vi ger dem en grund sen får 
de beroende på försäljning. De vill ju har den vanliga frakturerna plus en topp. 
Jag vill inte sätta dem på nollersättning och möjlighet till mycket provision, jag har ingen 
önskan att sätta dem i ekonomiska svårigheter. 
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Fördelar med prestations är att man skulle få dem mycket mer in i affären, man vill 
engagemang i ens affär, man skulle bli mycket mer tightare, de skulle hålla sig mycket mer 
uppdaterade med vår omvärld, att de skulle få känna de risker vi känner.  
Nackdelar, eftersom jag inte fått prova så kan jag inte uttala det. 
Jag tror stenhårt på det.  
Det man komma i konflikt med är att man kan komma i konflikt med kundlöfte, tex man har 
massa förseningar, då vill säkert reklambyrån dra sig ur, det kan man lösa med klausuler.  
 
På nått sätt måste man vara medveten om att våldför sig på verkligheten med modeller, och 
det måste man acceptera,  
Jag tror att den vanligaste anledningen att man byter byrå att man tycker att kommunikationen 
inte gör sin roll, det behöver inte beror på byråerna, det kan beror på att man missar saker på 
företaget.  
 
R: Fördelar, Nackdelar med årsavtal? 
 
I: Att det inte blir tjafs om pengar, man har så mycket att jobba med att det är skönt att slippa 
prata om det varje gång. Blir det mer så ryms det i avtalet. Det är den stora fördelen. 
Nackdelar? 
Det vi förmodligen kommer att göra med den nya byrån är att lägga in en incitamentdel för att 
motivera dem att lyfta sig lite och fokusera på oss.   
Timmarvode är jag inte så mycket för, främst på grund av att det blir, kan bli en källa till sr på 
fakturor sämre förtroende parterna emellan, titt, potentialen att infektera relationen är stor, 
plus att det hela tiden blir den här diskussionen kring pengar, tar extra tid. Känns bättre att 
förhandla kring ett årsvatal. Med timmar kan det komma oförutsedda kostnader, vill ha en 
stabil kostnads massa. 
 
R: Har ni alltid gått på fast? 
 
I: Ja det har vi gjort. 
 
Konflikter har uppkommit någon gång kring resekostnader. 
 
Något år har vi haft avtal som har varit luddigt formulerat, så ahde de velat så hade byrån 
kunnat djävlats med oss med att säga att det inte ingår, men de är ju också ute efter långsiktiga 
relationer. 
Förstår att det går men, ser svårigheter med att tex basera ett resultatbaserat kontrakt på 
postitionsförflyttning. 
 
De reaktioner de fått angående ppr är positiva, de vill använda detta sätt för att ge en morot 
inte en piska, inte meningen att de inte ska tjäna pengar, incitament delen skall vara mindre än 
den totala delen, ska vara på toppen.  
 
Tror att vi kommer att landa i nöjd kundindex(från dem) och tracking variabler 
 
I: Hur öppna är ni? 
R: Jätte öppna, det måste man, för att det ska kunna göra det vi förväntar sig.  
 
I: Hur ofta gör ni utvärderingar, om ni gör det? 
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R: Utvärderar varje år, och där finns det garanterat alltid en punkt om fakturering, ibland är 
det bättre att samla på sin fakturor och ta dem senare, för att inte störa arbetet. Man måste 
hålla dem på gott humör, man får ut bättre grejor, då är vi tillbaka med det här med relation, 
man måste gilla varandra,  
 
I: När ni utvärderar detta, gör ni någon skillnad på kampanj, på relation? 
R: Det är separata saker, samtidigt som slutresultatet är det viktigaste, när man haft strul på 
vägen fast det blivit ett jätte bra reklam så måste man titta på varför man hade strul och vad 
man kan göra i framtiden för att undvika. Kampanj effektivitet gör vi alltid, men utvärdering 
av relationen efter kampanj gör vi inte om det gått bra. På årsbasis gör vi en undersökning av 
relationen, om det behövs upphandling. 
 
 
INTERVJU 12 
I: Börjar med en kort beskrivining kring ämnet- 
 
R: Låter bekant, jag har skrivit om något liknanden i min magister från lund. 
 
I:Ska vi börja? 
 
R: Ja för all del 
 
I: Vem har mest kontakt i relationen mellan er och kunden?  
 
R: Menar du daglig kontakt, eller i kontakt, eller? 
 
I:Både och 
 
R: Ok, när vi signerar ett kontrakt, och det gör man vid två tillfällen, det gör man dels när man 
fått en ny kund gör man det, eller så gör man det i samband när man skall förnya dem, två tre 
år eller något sådant. Eller när det blir förändringar, uppdraget blev större eller mindre, eller 
något sådant där. Den som har, håller i kontrakten är projektledarna, de är så att säga 
kundansvariga och så är det jag. Jag är med i nästan alla kontrakts skrivningar, är det något 
som är matematiskt, juridiskt komplicerat så är våran finanschefer med. Så man kan säga att 
det är de som har kontakten när det gäller kontrakturella tingen, eh och det är klart att man 
måste ha finanschefen med när det gäller betalningsvilkor, 20 dagar 30 dagar ränta.  
Sen, den dagliga kontakten med kunden, hur ofta den sker beror självfallet på hur stor kunden 
är, vissa kunder kanske man har tre stora kampanjer på ett år, då har man intensvi kontakt 
under de perioden, sen har vi andra kunder där vi gör något varje dag. Då är det väldigt 
väldigt tät kontakt. Kontakten hålls i första hand av en projektledare, ni kan kalla det för en 
kundledare om ni vill, för er egen skull om ni vill. Den är den som tillslut ansvarar för 
relationen med kunden… och går det helt åt skogen är det jag som ansvarar. 
Sedan finns det produktionsledare, som ansvarar för att tidsramar följs att allting är färdigt, de 
har också viss kontakt med kunden under slutet av projektet. Sen finns kratörer, compy och 
ad, som skappar själva iden och de har kontakt med kunden i samband med att de berättar om 
vad som skall lösas, och där har dom en viss kontakt, eller om det blir förändringar i en text 
tex. Där har du en kreativ arbetsgrupp.Sen tenderar jag att ha kundkontakt i strategiska frågor, 
jag tenderar att ha mycket kundkontakt just nu när kunder ser över sina marknadsplaner för 
nästa år.Däremot så har de som sitter på ateljén mindre kontakt med kunderna. 
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I: Vilka har ni kontakt med hos kunderna, roller? 
 
R: Det beror på, dels beror på företagets storlek, sen beror det på företagets kultur, senm beror 
det på hur man har organiserat de. I många fall är det marknadsdirektör/chef, i några företag 
är vd, och i några företag är det produktchef eller reklamchef. Det senare tenderar det att vara 
om man har jätte massa varumärken i sin portfölj. Jag tycker själv att man skall vara 
förhållandevis högt. 
 
I: Du föredrar det, vad händer om man inte är det? 
 
R: Risken är att man presenterar för en projektchef som kan vara hur duktig som helst, ställer 
rätt frågor, man är överens om en lösning…. Sen ringer det några dagar senare… nä förresten 
min vd var inte nöjd. Då händer det några saker, det ena är att vi kanske har börjat jobba med 
det, (letat loka om man skall göra film), det kostar pengar, och det slutar alltid med, vem skall 
betala dem pengarna. Eh, det andra är, om det skall presenteras vidare så föredrar vi att inte 
produktchefen gör det själv, utan att vi tillsammans med produktchefen presenterar lösningen 
vi kommit fram till, för den som har gjort lösningen har oftast svaren till de frågor som 
kommit upp. Det kan bli mycket rundor, därför föredrar vi det. Eller om produktchefen har 
mandatet, fine. 
 
I: Vad kännetecknar relationer, bra relation, effektiv relation, osv? 
R: Det tendrar att ju längre du haft en relation desto bättre och mer effektiv är den, det kanske 
ligger i saken natur, men, det finns företag som resonerar att det är nyttigt att byta byrå vart 
tredje år, men de bästa resultaten uppnås när man haft långa relationer. Däremot kan en 
relation vara jätte bra även fast den inte varit så lång. Men det är upp till både uppdragsgivare 
och reklambyrå ändå att sträva efter, sen har reklambyråer olika kulturer, liksom 
uppdragsgivare. Min erfarenheten är en relation där man kan ha den fri diskussion, att man 
inte måste lurpassa på saker och ting, även om man naturligtvis uppför sig respektfullt, att 
man inte hela tiden är rädd att trampa på ömma tår. En bra relation är att man synar varandras 
kort, att man verkligen får fram det som är bäst för situationen. En bra relation är att, att man 
får väldigt mycket insikt i varandras arbete. Ju bättre mer våra uppdragsgivare förstår hur vi 
arbetar ju bättre kan det uttnytja oss, om man uttrycker det krast. Och omvänt, ju längre in vi 
är i organisationen Ju mer kan vi påverka, får vi bara ett nytt uppdrag, där man säger gör en 
film, då får man göra det, men om man varit inne i organisationen så kan man fråga är ni 
säkra på att ni skall göra en film. Men tanke på att det är det här och det här som är 
problemet…. Så kanske en säljträff vore bättre. Eller kanske göra något helt annat. Så det är 
klart ju mer insatt man är varandras sätt, desto annorlunda, desto mer problemlösning kan det 
bli, mindre utförande. 
 
I: Det här med acsses, hur lätt är det? 
 
R: Det är olika mellan företag. (tar upp exempel med McDonalds, jobbar inte med de nu) 
Några får man godtillgång, andra kanske man måste visa att man förtjäna, det tar lite mer tid. 
Vi har en kund, där vi har ett väldigt samarbete med. Där vi är med redan innan de har den 
färdiga produkterna. Där det lättare att lansera med. Bara en gång gjorde de en sak som vi 
tyckte var lite märkligt, hade vi varit med från börja den gången hade vi föreslagit något annat 
(lansering av 8pack toarullar), men det är klart man löser saker och ting. Men det är ett väldigt 
bra exempel.Sådant kan hända ofta på andra företag. Ju tidigare man kommer in desto mer 
kan man ju påverka. 
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I: Det personliga, hur viktigt är det i det här sammanhanget? 
 
R: Väldigt väldigt viktigt. Min subjektiva bedömning är att det är ännu viktigare i Skåne än i 
Stockholm. Varför det kan man undra, Skåne är lite mindre, där är det lite vem som känner 
vem, lite för mycket, i Stockholm är det fler som fattar beslut, fler företag, stora 
upphandlingar, i Skåne tenderar man att du känner den och den personen. Även pågåenden 
projekt, är det klart, om jag har jobbat med dig innan, och jag vet att du har synpunkter som 
som förändrar saker till det positiva för vårat resultat så det är klart att man lyssnar en extra 
gång. Trivs man inte med den personliga relationen så är det svårt.  
 
I: Vad är en dålig relation då? 
 
R: Mycket enkelt sammanfattat, det är en relation där man inte har förtroende för varandra. 
Det får en rad konsekvenser, man misstro, beordrar vad som ska göras istället för att ta fram 
problem som skall lösas. Man, ja… det bottnar i någon slags brist i förtroende. 
 
I: Känner du att kunderna har förtroende för reklambranschen? 
 
R: Regi gör ju undersökning varje år som ni kanske känner till, skulle man läsa 
branschpressen bara så skulle man ju tro att ingen har förtroende för någon, men de ska ju 
sälja tidningar ska man komma ihåg. Tittar man på regis undersökning så får man ett intryck 
att det faktiskt finns en del förtroende. Jag tycker att förtroendet kunde ha varit större. Jag tror 
att det beror på två saker, den ena är att branschen själva har under någon period pratat bara 
kreativitet, och när de strategiska frågorna tagit större plats har branschen frågat varför frågar 
ni inte oss längre….jo därför ni bara pratar kreativitet. Så lite tycker jag att vi som bransch 
kanske tappade lite fotfäste, i slutet av 80-talet kanske. Det tycker jag var lite onödigt. Eh, Det 
kan också bero på svenska företag så antingen så är de köpta av utländska, och då är de 
begränsade i inflytande, inte alltid men i regel. Eller så är det stora verkstadsföretag som har i 
regel grundats av en fantastisk uppfinnare, då är det klart då kommer det hur en teknisk 
innovation och inte ur ett marknadstänkt… eller så är det wallenberkapitalet, eller något annat 
stort kapital, och de har inte heller haft dessa frågor överst på sin agenda, så det hade kunnat 
varit ännu större. Med det sagt så vill jag nog säga att det är ganska stort, det är ändå så att 
många av våra frågor kommer väldigt högt upp, det är sällan en reklambyrå väljs utan vds 
vetskap. Visst finns det ambitioner från företagen sida. 
 
I: Ser man reklam som kostnad eller investering? 
 
R: Det beror på vilken avdelning i företaget du frågar, ekonomi avdelningen ser det utan 
tvekan som en kostnad, medans man på marknadsavdelningen ser det på ett annat sätt. 
 
I: Jag menar på strategisk nivå i företaget? 
 
R: Eh, jag tror att det skiljer även där, det är ju klart en ledning i ett företag består av chefer 
från olika avdelningar, åå även där tenderar man att ha olika åsikter. Och när ett företag går 
bra tenderar marknadsföring vara en investering, och när det går dåligt så är det en kostnad. 
Rent faktiskt är det ju en investering, för en investering är någonting där du lägger tex 100 kr 
och förväntar dig att få 125 tillbaka. Så egentligen är det ju det, men det genomsyrar inte 
alltid, tittar man på företags resultaträkning så är det bokfört som en kostnad. 
 
I: Negativa aspekter kring personlig relation, kan personliga relationer blir för personliga? 
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R: Ja, jag skulle inte vilja ha min sambo som uppdragsgivare, eh. 
 
I: Jag tänkte mer i ett samarbete som sträcker sig över en lång tid, kan en relation då bli för 
personlig? 
 
R: Jag tror det är ovanligt, det tror jag bara händer om man kommer in i samarbetet som redan 
bekanta, annars har jag inte sett det, plattformen för vänskapen var samarbetet, och man är 
medveten om att samarbetet kan ta slut. Båda är ju på det klara att man måste presterar 
någonting, så att, däremot får man se upp, om man är några som känner varandra så bra, då 
kan man få byta någon i arbetsgruppen, så att det kommer lite nytt blod. Så att man inte, man 
måste ifrågasätta sitt arbete då och då, om inte för att världen förändras, det är viktigt 
 
I: Utvärderar ni, skillnader mellan kampanj och samarbete? 
 
R: Man har naturligtvis två typer av utvärderingar, den ena är naturligt vis den man har med 
kunden, och där beror det naturligt vis på hur intensivt det arbetet är, skulle man utvärdera 
varje kampanj här så skulle man sitta hela dagarna. Men själfallet har man avstämning med 
sin uppdragsgivare om vad som har gått bra och vad som har gått dåligt och vad man kan lära 
sig, det är också ett kännetecken på en bra relation, att man kan sätta sig ner och konstatera 
vad som gick bra och dåligt. En dålig relation så skyller den ena på den andra, så går någon in 
i försvarställning., det brukar inte vara så bra I en långsiktig relation är det inte hela världen 
om det inte gick precis som man tänkt sig, men det är hela världen om man inte lär sig. Där 
har du den avstämningen, självfallet så kan man intern på byrån utvärdera en relation då och 
då… det är ju klart om man har en kund där man får jobba enormt mycket på, men där man 
inte får in så mycket pengar på, då måste man diskutera om det finns någon ekonomisk 
rimlighet i det. Eller om det är så att man aldrig får genomföra sina idéer, då måste man 
diskutera om det är rätt kund för oss, eller om vi är rätt byrå för dem. Det ekonomiska gör 
man väl en uppföljning varje halvår, det mer samarbetsmässiga är väl något man värdera när 
något så bra har inträffat. 
 
I: Kampanjer, är det något ni utvärderar med kunden? 
 
R: I en bra relation så värderar man det tillsammans så klart, eh, och det är ju enormt viktigt, 
hur den enskilda medarbetarens personliga perspektiv så tenderar ju annars att jobbet känns 
meningslöst, så uppföljning är viktigt. Där finns det i regel ytterligare en part som kommer in, 
hur utvärderar man, försäljning är ju en del, undersökningsföretag kan också ibland bidra. 
Ofta är det i så fall upphandlas av uppdragsgivaren och ibland är det vi som gör det. 
 
I: Är det en del av avtalet då? 
 
R: Det beror, väldigt olika beroende på avtal 
 
I: Anser du att det går att mäta kampanj effekt? 
 
R: Ja, det tycker jag, men det beror på vad det är, beror på syftet, beror på vad det är för kund. 
(i sin enklaste form, tar upp med öppning av restaurang). Om ett företag har ett attityd 
problem, har man förändrat den uppfattningen eller inte, är i viss mån mätbart genom att 
fråga. Du kan bara mäta till en viss gräns. I England har man något som kallas för ecometrics 
för att mäta, det kan ni kanske mäta som sidospår. Så det är klart stora engelska företag som 



 112

kan hålla på med detta under en längre period, för man måste lägga in erfarenheter, då börjar 
man närma sig en punkt där man bör kunna mäta relativt hyfsat, men det är ju klart tillslut, 
vad vi gör är att försöka få människors uppmärksamhet kring ett ämne, förstärka deras 
uppfattningar, någon gång ändra kanske till och med förändra uppfattningar, det som vi rent 
faktiskt inte vet om hur människor funkar på riktigt kan vi inte mäta det på hela vägen, vi 
sysslar ju ändå med människor. 
 
I:Tror det finns en vilja, givet att man har de ekonomisk förutsättningar att satsa och göra 
sådana jätte undersökningar? 
 
R: Jag tror att det kommer att finnas det, därför branschens stora problem, och 
marknadsavdelningens stora problem är ju att bevisa vilken effekt på lång och kort sikt, det 
här ju det närmaste sättet vi kan komma. Inget instrument ersätter gott omdöme, utan alla 
sådana instrument hjälper bara till att formulera hypoteser, parerat med din egen känsla och 
erfarenhet. Stämmer dem överens så är det förmodligen så, stämmer de inte överens så är en 
av dem fel, men vilken vet man inte. Jag tror att större företag gå allt mer, det är ju inte mer 
än tio år sedan företag började införa tracking, det säger att man ligger på en viss nivå, men 
det säger inte varför, och vi sysslar mycket med varför på en reklambyrå. Jag tror nog, i takt 
med att man utvecklar software.  
 
I: Vad har du för erfarenheter av marknadschefs bytte? 
Jaså det är ju klart att ett bytte marknadsdirektör på en av våra befintliga kunder är ju helt 
klart en process för oss. Sen tycker man kanske i takt med att världen blir större och mer 
komplicerad borde det ju bli mindre och mindre på det visset, men det får man se. 
Ok, om vi går ned på betalsätt, hur fakturerar nu, år, månad, timme, projekt? 
Allt du nämnde har vi, och det är olika med olika. Kan säga vad som är ovanligt idag är att 
jobba som en advokat, dvs att man skriver upp timmar och att man får betalt för dem. 
Det hade man förr i tiden och för våran del så var det ju fantastisk att få betalt för varje timme, 
samtidigt så är det så att man får mer betalt ju långsammare man jobbar, kan förstå att man 
tycker att det är orimligt, det kan vara enskilda projekt som kan vara så. Ett exempel på 
sådana är strategiska projekt som ligger vid sidan av reklam, tex produktutveckling för en 
kund, då är det rimligt. Vanligast är ändå att det finns ett identifierat projekt, vi lämnar en 
offert, vi kommer överrens om den, sen kan du ju säga att den i sin tur är naturligtvis byggd 
på våra kostnader,  och våra kostnader hänger inte så lite ihop med tidsberäkning. 
 
R: Så ni gör en tidsberäkning? 
 
I: Vi gör tidrapporter, varje fredag skall folk ha fyllt i hur mycket tid de lagt ned på olika 
projekt, man måste hålla reda projekten, tidrapporter gör man alltid. Det är våran fabrik, 
därför måste man kolla. Sen finns det ju på vissa stora uppdrag där det finns kontinuerliga 
aktiviteter, där kan man förekommer det inte sällan överens om ett årsarvode, på 12 månaden. 
Fördelen med detta är ju att vi fritt kan engagera oss för kunden, utan att de behöver tänka på 
att det kostar pengar, eller de ringer och undrar kostar det här samtalet 2000 kr, det är ganska 
bra att slippa det. Nackdelen är naturligt vis om det leder till att vi jobbar dubbelt så mycket 
som vi får betalt för. 
 
I: Hur hanterar ni det, är det reglerat om vad som skall ingå i årsarbete? 
 
R: Ja du brukar man specifisera vad som ingår. Nackdelen med ett sådant system är att det är 
inte lätt, och framförallt är det inte lätt med en ny uppdragsgivare, men det händer emmellan 
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åt när man får en ny uppdragsgivare, att säga att man har en vision om ett årsavtal, men låt oss 
första året ha ett offertmässigt avtal, så ser vi hur stora är aktiviteterna för att se vad som är 
rimligt för ett årsarvode, fördelen med årsarvode är att marknadsavdelningen har järn koll på 
vilka kostnader som finns, och vi har järnkoll på vilka intäkter som finns. 
 
I: Begär kunderna att se era timrapporter, vad föredrar kunderna, vilka är deras förslag? 
 
R: Jag tror att det beror ganska mycket på kundens situation, och det beror ganska mycket på 
hur mycket det använder oss, det är ju klart för ett jätteföretag kanske det generellt sätt är 
bättre med årsavtal, medan för en mindra kund passar det bättre med projektsbetalning, det är 
ganska naturligt i de fallen. Genrellt sätt kan man säga att något som uppdragsgivare inte 
gillar så är det att inte veta vad kostnaden blir, så nån form av fast koll på annatinge projekt 
eller årskostnad vill de ha. Och det kan jag förstå. 
 
I: Går det från deras håll först? 
 
R: Det är en diskussion, det är i regel en diskussion. Det är ytterst sällan att en kund föredrar 
att betala per timme, för då vet de inte vad slutnotan blir, så det är väldigt sällan. Det finns 
också fortfarande avtal, men de tenderar att vara internationella, där vi får en procent för deras 
deras media. Fördelar med detta för vår del, vi får betalt om det används igen. Det är inte så 
vanligt som det var förr. Då är det naturligtvis viktigt att det är en kund som ses i massmedia, 
inte bara i läkartidningen eller något sådant 
 
I: Har ni någonsin använt provisionsbaserade belöningssystem? 
 
R: Ja det gör vi, vi driver det, jag tror inte att det är så generellt för branschen, jag tror att det 
har börja hända, men vi driver det en hel del. Därför vi vill ha det, därför vi tror vi kan 
prestera bättre resultat för kunden än vad kunden ibland tror, och går det bra för dom, vill vi 
att det ska gå bra för oss. 
 
I: Hur ser de här avtalet ut, tar ni mindre betalt, för att få bonus? 
 
R: Det är ju alltid svårt att säga, vad hade avtalet landat i annars, idealet för vår del är att få 
det betalt vi skall ha…. Alltså sättet jag vill ha det, är att försöka ha det så likt som de själv 
har, det glömmer man bort ibland, man säger till marknadsdirektören tex, de har i regel en fast 
lön, och så har de en bonus baserad del, har du lägre lön fast lön…nä… och ibland är det ja. 
Varför skulle det vara annorlunda för oss, vi sitter ju i samma båt.  
Så jag försöker få det så lika som möjligt som uppdragsgivaren jobbar med. Sen kanske de har 
flera parametrar som vi inte kan jobba med, nöjda medarbetare. Men det kan finnas 
parametrar kvar som rör försäljningen, kampanjuppföljning, osv. Låt oss få fram en parameter 
så slås vi hela tiden för samma sak. Jag förstår att kunden vill ha koll på sina kostnader,     
Men låt oss ha en möjlighet att nå 10-15 procent till, på vissa kan det vara betydligt mer än så, 
kanske det är lämpligt att ha en skala, som är i flera steg. Då måste vi själva, bilar kan man 
registrera in, lite lättare än tandborstar. 
 
I: Med detta menar du att man kan mäta reklam, effekterna av det ni gör? 
 
R: Ja, det ställer en rad krav, vi gör det gärna återigen, men har vi förstås motkrav för det, 
men då vill vi vara med, det kräver att vi är med tidigt i beslutsprocessen, det kräver att de 
åtminstone rådfrågar oss, i frågor som rör försäljning, marknadsföring. Självfallet  
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Sin bestämmande rätt även i ett sådant avtal, men det kräver att vi har en dialog, det ställer ju 
krav på en liten annan relation. Vissa varor områden passar ju bättre än andra, tex bilar, det är 
tex svårare att göra det på försäkringsbolag. Generellt sätt så är det väl rimligt att om det går 
väldigt bra för företaget så, kan vi få en extra. 
 
I: Riskpremien, hur lång kan ni sträcka er? 
 
R: Så är det va, återigen det beror på hur stor premien är i andra änden, och det beror på vilet 
inflytande vi får. Men om ett företag säger, om ni normal sätt får 100, så erbjuder vi er 80, 
men om ni uppnår de här och de här målen så får ni 130, då skulle vi säga ok det tar vi. Under 
förutsättningar att det är samma mål som ni själva har, vi vill gärna koppla det till hur de 
själva agerar, så att det inte har ett mål däruppe för oss, och ett mål därnere för dem själva. Vi 
måste ju ha samma villkor. Men vi måste ju ha en riskpremie, alltså om vi har 100 betalt, kan 
vi då uppnå 80 eller 120, då har vi inte uppnått någonting, tar vi en risk, måste vi få en 
avkastning.   Man måste också villkora vilka satsningar de tänkt göra osv, på marknadsföring. 
Generellt sätt tror jag det är nyttig att ha samma villkor, men jag är förvånad över att man inte 
gör oftare, men jag tror att det beror på att företag inte riktigt vågar tror på vilken stark effekt 
saker ibland kan ha, jag tror också att det kan bero, om ett företag är ägt internationellt, eller 
är på börsen, det tenderar att vara så att intäkter och kostnader är två olika typer av pengar för 
ett företag, att även om man ökar försäljningen med 20 får man skit om man samtidigt ökar 
kostnaderna med 10, det är några andra som har hand om kostnaderna, inom vissa företag där 
man kan ha svårt att motivera att man gett oss mer pengar, jag tror det handlar om byråkrati.  
 
I: Under givna bra förutsättningar, ni får komma in tidigt i processen, allt är optimalt, hur 
långt kan ni tänka er att sträcka er i provionsbaserade? 
 
R: I en idealiserad värld, då kan man sträcka sig så pass långt att man har någon form av 
självkostnad iallfall, det är ju en förlust, rent faktiskt. Sen kan man säga att sjunka ännu lägre 
än så, då hamnar jag i ett problem, för jag rapportera till ägare. Under ideala, och då måste det 
verkligen vara idealiska förutsättningar så går det nog att sträcka sig till självkostnad, men 
inte längre än så. 
 
I: Tror du att företagen är beredda att släppa in byråerna i den mån det faktiskt krävs? 
 
R: Frågar du dom så tror jag nog att de säger nog ja, men jag tror att det är läpparnas 
bekännelse, det kan nog vara så att en marknadsdirektör eller två är beredda att göra det, men 
är hela företaget bredd att göra det, där klämmer nog skon.  
 
I: Släpper man in nån så binder man upp nån? 
 
R: Så är det sjävfallet, och gör man en sån här grej så tenderar man att kontraktet blir ganska 
tjockt, man måste reglera vad man får och vad man inte får, det är ju klart att det ställer 
sådana krav. Om du kommer till mig och säger att du vill ha resultat baserat, då skulle jag 
säga ursäkta frågan men har du något i din lön som resultat baserat, ja säger du, vaddå frågar 
jag, och så försöker jag se om vi har något gemensamt, för om du har andra mål än , då är vi 
torks från början. Det kommer inte bli bra. Däremot när vi ska mäta en enskild kampanj så tar 
jag inte hänsyn till din eller min plånbok, då tittar man på vad var syftet, då säger man, ok, hur 
mäter, följer upp, hur skaffar vi oss bästa uppfattningen, vi om vi nått det här syftet, eller inte? 
Och då får man. 
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I: Ni sitter med kunden? 
 
R: Jag i detta fall, återigen så har du skillnaden mellan ett bra och ett dåligt samarbete, i den 
idealiska världen tar man reda från början på hur vi skall följ upp om det funkat, då är det 
riktigt bra. I det sämsta av världar får man ett syfte som säger ändra gul från blå,    
Sen plötsligt kommer kunden och säger att kampanjen funkade inte för att vi sålde si och så, 
ni har precis skrivit att syftet var det här, så att där har man återigen att kommunikation 
mellan parterna är naturligtvis a och o för att lyckas.  
 
I: Finns det inte risk att man fokuserar på kortsiktiga parametrar? 
 
R: Helt rätt iaktaget tycker jag, därför passar inte ett sådant system, alla företag i alla 
situationer, och därför är det begränsat hur stor del av ersättningen. I ditt case,det idealiska av 
förutsättningar, kanske det måste vara 10 parametrar för ska vara på plats för att det skall 
funka, men vore det ett modeföretag  tex vore jag väldigt försiktig med den typen av 
parametrar,  Tar slutligen upp exemplet med Dieseljeans, en dagen kom kunden in, en 
italienare med yviga gester förklarade att han sett att fel människor hade hans jeans, kom till 
kontoret och så att vi måste ändra marknadsföring, hade man haft en försäljningstänk så hade 
man missat det, där kanske man skall undvika det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


