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Research question: Which factors are of importance to the smaller advertising 
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1. Inledning 
 

I detta avsnitt presenteras den bakgrund som ligger till grund för forskningsstudien. Det 
resulterar därefter i problemdiskussion, frågeställning och syfte. 

 

 
”Vi tar relationen snäppet längre. Det är viktigt att inte bara ha en business-
relation och ringa för att sälja in något. Vi vill bygga en relation som sträcker 
sig längre än att bara tjäna pengar. Givetvis är pengar viktiga, men 
målsättningen är då att kunderna ska använda dessa pengar för att utöka 
marknadsföringen. På så vis växer vi tillsammans i relationen.”  
 

- Torbjörn Johansson, delägare Torbjörn & Frallan, 2015-05-04. 
 
Webster (1991) definierar marknadsföring som att känna kunden och dennes 
problem, att finna innovativa lösningar på dessa problem och kommunicera 
lösningarna till en noggrant utvald målgrupp. Marknadsföring är också hela 
verksamheten sett från konsumentens sida (Leontiades, 1985; Webster, 1991).  
 
Enligt Hadjikhani och LaPlaca (2013) har utvecklingen inom marknadsföring och 
företagande pågått sedan slutet av 1800-talet då forskare började inse betydelsen av 
rollspelet mellan kunder, leverantörer och producenter. De senaste decennierna har 
affärsrelationer och interaktioner fått stor betydelse för forskning inom 
affärsverksamhet (Johanson 1989; Leonidou, 2004; Ekman, 2004). Fokus inom 
marknadsföring har alltså gått från att tidigare vara inriktat på transaktioner och 
massproduktion till att numera se affärsrelationer som det allra viktigaste (Vargo & 
Lusch, 2004; Gummesson 2002; Hadjikhani & LaPlaca, 2013). Variabler som tillit, 
förtroende och samarbeten är avgörande för att ha framgång i sina interaktioner och 
affärsrelationer (Anderson & Weitz, 1992; Morgan & Hunt, 1994; Geyskens, 
Steenkamp & Kumar, 1999; Hadjikhani & LaPlaca, 2013).  
 
Med interaktion menas något form av utbyte (Melin 2002; Håkansson 1982; Ekman 
2004) och utbytet kan handla om allt från utbyte av varor, tjänster eller ekonomiska 
medel men också om gemensamma aktiviteter (Ford 1980; Håkansson 1982; 
Ekman, 2004). En affärsrelation är alltså inte endast monetär (Ekman 2004) utan är 
uppbyggd av många olika bindningar så som sociala band (Granovetter, 1985), 
tekniska kopplingar (Håkansson & Snehota, 1995) eller andra konstellationer 
(Ekman, 2004). I och med dessa olika bindningar går det inte att se relationen som 
någonting mellan endast en köpare och en säljare, utan det kan finnas många 
individer med olika åtaganden som ingår i interaktionen mellan företagen (Ekman, 
2004). I en affärsrelation är det den kontinuerliga, upprepande interaktionen, där 
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parterna gör olika ömsesidiga åtaganden, som skapar förtroende (Ekman, 2004). 
Förtroendet ger i sin tur en grund för att fortsatt stärka samarbetet (Ford, 1980; 
Håkansson, 1982; Ekman, 2004) och också för hur de olika parterna anpassar sig till 
varandra samt utvecklar relationen (Ford, 1980; Ekman 2004). Att etablera 
långsiktiga affärsrelationer kan hjälpa både leverantörer och företag att skapa högre 
värde att dra nytta av (Leonidou, 2004). Relationer är grundläggande för att lyckas i 
sin bransch (Grönroos, 1994; Gummesson, 2002; Reichheld & Sasser, 1990).  
 
Enligt Hadjikhani och LaPlaca (2013) har marknadsföringen utvecklat två synsätt 
gällande relationsutveckling – relationsmarknadsföring, marknadsföring mot 
konsumenter, och business-to-business, marknadsföring mot organisationer.  
 
Business-to-business kan definieras som skapandet, organiseringen och vårdandet 
av ömsesidigt gynnande relationer mellan organisationer (Morris, Pitt & Honeycutt, 
2001). Hanteringen av dessa relationer innebär att i första hand värdera vem 
företaget önskar att ha en relation med, för att sedan, när relationen är påbörjad, 
underhålla den (Morris, Putt & Honeycutt, 2001). Detta betyder att företagen behöver 
bestämma vilka kunder som bör förvärvas och retentionen av dessa (Blattberg & 
Deighton, 1996). För att kunna förvärva kunder behöver företagen skapa faktorer av 
värde och sedan eventuellt bevara och förbättra dessa värden för att behålla 
relationerna (Morris, Pitt & Honeycutt, 2001).  
 
Medan utvecklingen av marknadsföring startade för 100 år sedan, är det de senaste 
30 åren som betydande forskning växt fram kring just business-to-bussiness 
(Gummesson, 2002; LaPlaca; 2009, Sheth & Parvatiyar, 1995; Wilkie & Moore, 
2003). Teorierna har undergått stora grundläggande förändringar, men utvecklingen 
är fortfarande i ett tidigt stadie och det finns mycket kvar att studera. (Hadjikhani & 
LaPlaca, 2013). Det har bland annat vuxit fram en betydande trend gällande att hålla 
färre och närmare relationer (Ulaga & Eggert, 2006). Företag minskar antalet 
relationer i strävan efter effektivitet, riskreducering och värdeskapning (Barry & Terry, 
2008). När utbyte av information eller resurser skall ske i företagssammanhang sker 
detta hellre med en redan etablerad kontakt än med en helt ny partner (Halinen, 
1997).  
 
Relationer kan också påverka sättet företagen ser på sig själva. Under de senaste 
decennierna har organisering inom företag gått från att vara fokuserad mot den 
interna verksamheten till att istället se till hur företag är organiserade externt. 
(Håkansson & Snehota, 1989) Det är av vikt att anpassa sitt interna arbetssätt till sin 
omgivning för att kunna upprätthålla kontakter (Håkansson & Snehota, 1989; 
Brennan, Turnbull & Wilson, 2003) och extern kommunikation blir allt viktigare att 
prioritera (Brennan, Turnbull & Wilson, 2003). 
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1.1 Problemdiskussion 

En del i uppbyggandet av relationer är kunskap där Achrol och Kotler (1999) menar 
att 2000-talet är ett kunskapsdrivet samhälle där resurser inte handlar om material, 
arbetskraft eller kapital utan istället om kunskap. För att förstå affärsrelationerna 
måste mer uppmärksamhet ges till underliggande faktorer i relationernas utveckling 
(Andersson, Håkansson & Johansson, 1994).  I tjänstesektorn visar Vaigur (2014) på 
en bransch som drivs väldigt mycket framåt av just kunskap och relationer - 
reklambyråbranschen. Reklambyråbranschen avser framförallt generalister så som 
reklam- och integrerade byråer, sådana som ägnar sig åt TV och radio, tidning och 
utomhus, direkt- respektive webbreklam, event och så vidare (Vaigur, 2014).  Den 
involverar också andra typer av kommunikationsbyråer – så som exempelvis PR- och 
mediebyråer (ibid).  
 
Mårtenson (1986) har studerat många reklambyråer och redogör för hur situationer 
där kunder upplever osäkerhet, resulterar i att kunder uppfattar att samarbetet 
fungerar mindre väl, mycket på grund av bristande förståelse och kunskap för 
varandras branscher. Det är något som påverkar hur samarbetet mellan parterna 
fortlöper (Vaigur, 2014).  
 
Tidigare forskning inom reklambranschen har bedrivits sedan 50-talet och då 
framförallt för att studera relationen mellan reklambyråer och deras kunder (Twedt, 
1964). Twedt (1964) redogör också för att forskningen har gjorts ur olika perspektiv, 
då bland annat försök att etablera olika förhållningsmönster för byråer och dess 
kunder.  
 
Studier kring just reklambyråer och relationer har tidigare behandlat medelstora eller 
större företag (se Vaigur, 2014). I reklambyråbranschen finns byråer av många 
storlekar men många sådana är mindre företag, också kallade mikroföretag (Vaigur, 
2014). Ett mikroföretag definieras enligt Europakommissionens lagstiftning (2015) 
som ett företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller 
balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år. Styrmetoder som 
regelbundet används hos större företag, är inte alltid är kompatibla eller lämpliga hos 
mikroföretag (Hoghart-Scott, Watson & Wilson, 1996), ofta på grund av limiterade 
resurser (Weinrauch, Mann, Robinson & Pharr, 1991).  
 
Denna studie strävar att bidra till forskningsfältet och kunskapen om hur mindre 
företag använder sina resurser för att utveckla affärsrelationer. Studien görs för de 
som är intresserade av att se hur mindre företag kan arbeta med affärsrelationer.  
  



 
4 

1.2 Frågeställning 

• Vilka faktorer är betydande, för den mindre reklambyrån Torbjörn & Frallan i 
Eskilstuna, vid utvecklandet av affärsrelationer? 

1.3 Syfte 

Studien ämnar till att beskriva vilka faktorer som är betydelsefulla i utvecklandet av 
affärsrelationer, för en mindre reklambyrå i reklambranschen. 

1.4 Avgränsning 

Denna studie kommer vara begränsad till affärsrelationer inom reklambranschen i 
Sverige, mer specifikt en mindre byrå i Eskilstuna, där någon hänsyn till internationell 
påverkan inte kommer göras. Uppsatsen kommer heller inte beröra 
relationsmarknadsföring, vars fokus är business-to-consumer. 
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2. Teoretisk Referensram 
 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram samt centrala begrepp som sedan 
kommer analyseras. 

 

2.1 Relationer 

Koncepten affärsstrategi och relationsuppbyggnad är inte lätta att tolka (Håkansson 
& Snehota, 1989) trots att många företag har strategier, skiljer sig uppfattning om 
uttrycken åt (Morris, Pitt & Honeycutt, 2001). Hallén, Johanson och Sayed-Mohamed 
(1991) förklarar att Europeiska företag ibland har ett mer långsiktigt perspektiv på 
affärsrelationer, än exempelvis företag från USA, samtidigt som de är mer benägna 
att samarbeta. Utbytesrelationer har en historia där utfallet från tidigare relationer 
utgör ramen för nästkommande relation. I och med det kan anpassningsbarheten 
skilja sig beroende på var i affärsrelationen företagen befinner sig. Det är förknippat 
med skillnaderna i tidsperspektiv som vanligtvis är mer framtidsinriktat i de inledande 
relationsstadierna, nivån på ömsesidighet som oftast är lägre i början av relationen 
och effekterna av externa relationer som förväntas bli lägre ju längre affärsrelationen 
utvecklas. (Hallén et. al, 1991) Även Brennan, Turnbull och Wilson (2003) diskuterar 
anpassningsbarhet och hur de kan påverka relationer, där en stor vikt läggs på hur 
stor betydelse det har mellan två företag att anpassning är något som ömsesidigt 
bearbetas. Ett adaptivt beteende gentemot den andre parten tyder på att ett företag 
har ett mer relationsinriktat synsätt (Brennan et. al, 2003).    
 
Utan affärsrelationer fungerar inte ett företag eftersom de är grunden till ett företags 
verksamhet. De gör det möjligt för företag att gå med vinst samt köpa produkter och 
tjänster de behöver. Affärsrelationer möjliggör även chansen att få tillgång till 
kunskap och resurser från andra företag, samtidigt som de kan spara tid och pengar. 
Trots att affärsrelationer drar med sig en hel del fördelar, kan de även vara orsaken 
till en del problem eftersom det tar lång tid att utveckla en relation samtidigt som de 
kräver underhåll och investering. Det betyder att ett företags framgång inte bara är 
upp till företaget själv utan även andra runtomkring. När en relation mellan två företag 
har utvecklats innebär det att de efter det inte kan agera oberoende av varandra. 
(Ford, Gadde, Håkansson & Snehota, 2011) Anderson, Håkansson och Johansson 
(1994) menar på att ömsesidiga förhållanden inom affärsrelationer är av stort 
intresse där fokus läggs på förbindelserna mellan företagen. Blois (1998) anser att 
alla företag har relationer men att det som är viktigt att ta i beaktning är vilka resurser 
det egna företaget har gentemot det kunden efterfrågar. Blois (1997) väcker tanken 
att relationen i sig kan vara produkten som erbjuds i affärsrelationen mellan två 
företag.  
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2.1.1 Relationer i tjänsteföretag 
von Nordenflycht (2010) beskriver ett professionellt tjänsteföretag genom tre 
utmärkande egenskaper i form av; stor kunskap, låg kapitalintensitet och 
professionella anställda. Stumph, Doh och Clark (2002) förklarar att de ofta är 
projekt- och lösningsorienterade där projekten sträcker sig över en viss tidsperiod 
som kan vara allt från veckor till år. Kunder till tjänsteföretag kan ta kontakt för att de 
själva inte har tillräcklig kunskap om sina behov, det i sin tur leder till att en 
bedömning av tjänsten är svår att göra på förhand. Därmed måste kunder förlita sig 
på att företag har kunskapen och förmågan att utföra tjänsten. (Stewart, Hope & 
Muhlemann, 1998) Aharoni och Nachum (2000) hävdar att det är betydelsefullt för 
tjänsteföretag med utvecklingen av långsiktiga affärsrelationer där kundlojaliteten kan 
vara en avgörande faktor för framgång. Enligt Bennett och Robson (1999) används 
extern rådgivning och konsulttjänster på grund av förändringar som skett, där bland 
annat behoven av specialisttjänster har ökat och nya innovationer medför 
outforskade marknader. Konsulttjänster innebär ofta en utbytesprocess som består 
av lärande, kunskap och information som utväxlas mellan två parter, därav är 
relationen mellan de två avgörande för hur tjänsten i slutändan blir (Bennett & 
Robson, 1999; Bennett & Robson, 2005). De menar på att en ultimat utbytesrelation 
kan nås genom att utveckla personliga relationer och öka förståelsen för varandra 
(ibid).     

2.2 Utvecklingen av utbytesrelationer 

Modellen analyserar etableringen samt utvecklingen av relationer med att 
uppmärksamma fem olika steg under processens gång. De fem olika stegen kallas 
även stadier och dessa är; förstadiet, tidiga stadiet, utvecklingsstadiet, 
långsiktighetsstadiet och sista stadiet.  Det sista stadiet blir naturligt kortare än de 
andra då det är här cykeln börjar om. Relationer kan försämras eller misslyckas i 
utvecklingen beroende på agerandet av båda parter där erfarenhet, ovisshet, distans, 
engagemang och anpassningsbarhet tas i beaktande i respektive stadie. Erfarenhet 
avser den erfarenhet som finns, eller inte finns, av den andre parten, individerna som 
arbetar där och de resurser de innehar. Ovisshet syftar på allt som kan vara osäkert 
vid början av en relation så som kostnader och hur respektive part skulle kunna 
gynnas. Distans är den kännedom som finns gällande sociala, geografiska, kulturella, 
teknologiska och tidsmässiga aspekter gentemot den andre parten. Engagemang 
handlar om viljan hos parterna att kunna göra kortsiktiga uppoffringar för att nå 
långsiktiga mål. Anpassningsbarhet rör de ändringar som varje part är villig att göra 
för att möta de krav som finns. (Ford, 1980)  
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2.2.1 Förstadiet 
Ford (1980) framhäver att det finns olika anledningar till att inleda en ny potentiell 
affärsrelation. Det kan vara på grund av en tidigare relation som avslutats abrupt, att 
en bedömning görs av nuvarande relationer och dess kvalitéer, introduktionen av en 
ny produkt, behovsförändringar, ett nytt företag visar intresse till att inleda en relation 
eller förändringar på marknaden i sin helhet. Vid förstadiet görs en bedömning av det 
potentiella företaget utan att några löften ges där företagets erfarenhet, ovisshet, 
distans, engagemang och anpassningsbarhet tas i beaktande. Erfarenheten i de 
nuvarande och tidigare relationerna är av relevans vid bedömningen av företaget, 
liksom ovissheten av kostnader och fördelar av att inleda en relation. (Ford, 1980) 
Som tidigare nämnt är distansen som kan tänkas uppstå i en relation sociala, 
geografiska, kulturella, teknologiska eller tidsmässiga aspekter. För att få djupare 
förståelse handlar den sociala distansen om hur obekanta de som arbetar hos 
respektive part är med varandras arbetssätt, geografiska innebär den fysiska 
distansen som kan finnas, kulturella ämnar avståndet som kan finnas i normer samt 
värderingar, de teknologiska avser sammankopplingen av respektive parts produkter 
eller processer och tidsmässiga handlar om matchningen mellan lagd order och 
leverans. (Ford, 1980)  

2.2.2 Det tidiga stadiet 
I det tidiga stadiet tas kontakten i den potentiella relationen där en förhandling görs 
för att tydliggöra och utveckla kostnaderna. I ett så tidigt stadie har de båda parterna 
förmodligen lite erfarenhet av varandra, en begränsad syn på vad den andre är ute 
efter eller vad den önskar få ut. (Ford, 1980) Vid det här stadiet har det inte funnits 
mycket tillfälle till att bearbeta distansen och båda parterna är medvetna om riskerna 
samt har svårt att bedöma den andre partens engagemang. Det är sannolikt att 
engagemanget är lågt i stadiet vilket kan baseras på utstående faktorer så som antal 
av andra relationer och deras betydelse. Det framtida agerandet i relationen 
påverkas av den första bedömningen av prestationen och hurdant potential som ses i 
motparten. (Ford, 1980) Affärsrelationen kan vid detta stadie avbrytas på grund av en 
av parternas ovilja att fortgå eller att problemen som uppstått inte har överkommits 
(Ford, 1980).   

2.2.3 Utvecklingsstadiet 
Affärsrelationen går in i utvecklingsfasen när fler utbyten görs mellan parterna, 
alternativt efter att kontrakt blivit signerade. Här ökar erfarenheten de båda parterna 
har av varandra och de har även fått en bild av motpartens normer och värderingar. 
Ovissheten som finns reduceras med hjälp av erfarenheten de nu innehar och hur de 
ska anpassa sig efter varandra har även blivit alltmer tydligt. Anpassningen som 
företagen gör, har positiv effekt på den teknologiska distansen, som minskar, vilket 
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båda parterna tjänar på. Den sociala distansen blir reducerad genom att de innehar 
mer kunskap om varandra samt i takt med att fler utbyten sker, vilket i sin tur sprider 
det vidare till både den geografiska och kulturella distansen. (Ford, 1980) 
Erfarenheten, som i utvecklingsstadiet ökar, har även en positiv inverkan på 
tidsdistansen då parterna fått in en vana med leveranser och utbyten. Under 
utvecklingen görs en utvärdering baserad på hur mycket engagemang som sätts in i 
relationen. Stort engagemang kan påvisas genom att göra ansträngningar i att 
reducera den sociala distansen och anpassa sig efter den andra partens behov. De 
svårigheter som kan uppstå i de tidigare faserna kan reduceras genom ovannämnda 
process, även om det är oklart om relationen kommer fortgå. Det kan bero på 
möjligheterna som parterna ser, prestationen som utförts eller på utomstående 
faktorer. Är de inte tillräckliga kan det vara så att affärsrelationen avbryts men i vilket 
fall som helst förändras relationen stegvis. (Ford, 1980)  

2.2.4 Långsiktighetsstadiet 
När en relation har nått långsiktighetsstadiet går inte att mäta med tid utan det mäts 
genom den ömsesidiga betydelsen som finns mellan parterna, när flera utbyten har 
skett. Erfarenheten som nu finns genom att transaktioner har skett i större mängder 
kan leda till att standardiserade rutiner införs. Ovissheten är nu nere på minimum, 
vilket kan leda till problem i form av rutiner som inte längre ifrågasätts och kan 
påverka hela organisationen samt utvecklingen av andra relationer i den. Den sociala 
distansen är också nere på minimum där tydliga kontaktmönster och starka 
personliga relationer har utvecklats. (Ford, 1980) De personliga aspekterna kan 
däremot ha en negativ inverkan på så vis att det är svårare att skilja på vad som är 
privat och affärsrelation. I långsiktighetsstadiet har båda parterna bevisat sitt 
engagemang genom de anpassningar som har gjorts. Det kan däremot vara svårt 
när relationen har kommit så långt att balansera engagemanget och faran av att bli 
för beroende av motparten. (Ford, 1980) Det kan även vara så att när ett företag är 
som mest engagerad i motparten kan det verka vara tvärtom eftersom relationen har 
stabiliserats. När denna stabila fas är nådd är cirkeln av att skapa en affärsrelation 
komplett. (Ford, 1980)  

2.2.5 Sista stadiet 
Då cirkeln nu har gått ett varv påbörjas en ny bedömning av nya och gamla 
relationer, vilket var där allt tog sin början. I stabila marknader nås sista stadiet efter 
lång tid, vilket har mycket att göra med ”det rätta sättet att göra business på” och 
relativt lite med affärsmässiga överväganden. Det innebär att parterna vet sin roll och 
undviker eventuella förändringar som kan uppstå i andra affärsrelationer som nyligen 
har upprättats eller kommer att inledas. Mellan parterna finns en stor känsla av 
institutionalisering, vilket innebär att de skapat en gemenskapskänsla i sättet de gör 
business på. (Ford, 1980)  
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Figur 1 nedan presenterar Utvecklingen av utbytesrelationer från det första stadiet till 
sista och när allting börjar om från början igen.  

 
 
Figur 1. Egenkonstruerad bild av utvecklingen av utbytesrelationer, influenser från Ford 
(1980, 342)  

2.3 ARA-modellen 

Enligt Lenney och Easton (2009) är ARA-modellen ett stort steg framåt i att definiera 
business-to-business marknadsföring. De anser även att modellen i sig är 
konstruerad för att föra fram business-to-business marknadsföring (Lenney & Easton, 
558). Modellen med de tre olika aspekterna: aktivitetslänkar, resursbindningar och 
aktörsband fångar de huvudsakliga delarna av relationer inom business-to-business 
marknadsföring men även inom företag på olika nivåer och ända ner till relationer 
mellan individer (Lenney & Easton, 2009). Ford et. al (2011) förklarar relationer som 
något som kan öka ett företags effektivitet genom att utöka aktivitetslänkar mellan 
den interna strukturen hos det egna företaget och motsvarigheten hos ett annat 
företag som är av intresse. En relation kan även bidra med nytänkande via 
användandet av resurser och utvecklingen av resursbindningar mellan två företag. 
De kan även användas för att influera sättet individer i ett annat företag utnyttjar och 
hanterar sina relationer med tredje parter genom att skapa aktörsband emellan dem. 
(Ford et. al, 2011)  

2.3.1 Aktivitetslänkar 
Företag är mer komplexa i variationen samt volymen av utförda aktiviteter i 
jämförelse med en enskild individ och en relation mellan två företag kan påverka 
sättet de enskilt utför sina aktiviteter på (Håkansson & Snehota, 1995). Lenney och 
Easton (2005) beskriver aktivitetslänkarna som en grund till varje organisation och 
dess relationer runtomkring. Håkansson och Snehota (1995) fortsätter med att 
beskriva aktivitetslänkar som de tekniska, administrativa och andra aktiviteter som 
kan knytas samman med ett annat företag allteftersom en relation utvecklas. De 
tekniska avser det ömsesidiga beroendet som finns mellan företag och deras 
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teknologi, som är ramen till affärsverksamhet (Håkansson & Snehota, 1995). De 
administrativa ämnar dokument, möten och handlingar som ska följa normer och 
regler (Håkansson & Snehota, 1995).  Affärsrelationer växer när företag gör utbyten 
med varandra och dessa utbyten i sig länkar samman andra aktiviteter hos företagen 
(Håkansson & Snehota, 1995). Lenney och Easton (2009) förklarar utbyten som att 
de kan vara av varierande typ och nivå, från individuell till organisatorisk. Företag har 
inte bara en relation utan flera sådana, även här är aktivitetslänkarna av betydelse då 
de relationer ett företag har blir sammanlänkade med andra företags länkar 
(Håkansson & Snehota, 1995). I figur 2, nedan, demonstreras hur länkarna kan se ut 
i fem olika företag. Den blåa kvadraten som är belägen centralt representerar det 
egna företaget och de röda pilarna är aktiviteter som kan finnas till fyra andra företag, 
som här representeras av de svarta kvadraterna. De vita pilarna beskriver de 
aktiviteter som kommer in och ut i företaget som i sin tur kan ledas vidare genom de 
röda pilarna tillbaka in i det blåa företaget.  
 
Figur 2. Egenkonstruerad bild av aktivitetsstrukturer, 
länkar och mönster i fem företag med inspiration från 
Håkansson och Snehota (1995, 29)  

2.3.2 Resursbindningar  
Enligt Håkansson och Snehota (1995) har en relation mellan två företag effekter på 
hur de utnyttjar resurser. En relation kan även binda samman resurser från två olika 
företag i form av fysiska faciliteter eller allt som oftast, kunskap. För att kunna binda 
samman två separata företags resurser är det viktigt att resurserna är kompatibla 
med varandra. Då resurser i dessa två företag blir mer utvecklade till att leva upp till 
kraven för en relation emellan sig, är sannolikheten att de blir mindre passande i 
andra förbindelser. (Ford, Gadde, Håkansson & Snehota, 2006) Håkansson och 
Snehota (1995) förklarar resurserna som: arbetskraft, utrustning, anläggning, 
kunskap, image och ekonomiska medel. Lenney och Easton (2009) utvecklar genom 
att förklara resurserna som: materiella eller immateriella, stabila eller ostabila, 
värdefulla eller värdelösa, allt beroende på deras form. Resursbindningarna kopplar 
sedan samman de olika resurserna och resulterar i någon form av ny produkt eller 
design (Lenney & Easton, 2009). I figur 3 presenteras hur en relation mellan företag 
kan binda samman deras resurser. Det vita representerar bindningar som företag har 
med andra företag och som mynnar ut i de fyra företagen, här presenterat i svart. Det 
röda i sin tur företräder hur bindningar från de fyra företagen kan bindas samman i ett 
och samma företag, vilket det blåa representerar.  
 
Figur 3. Egenkonstruerad bild av resursbindningar, 
konstellationer och kollektioner i fem företag med inspiration 
från Håkansson och Snehota (1995, 31) 
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2.3.3 Aktörsband 
Affärsrelationer kommer alltid ha en social utsträckning då den är byggd av individer. 
Individerna i de två företagen lär känna varandra och interagerandet mellan dem är 
viktigt för att utveckla tilliten, vilket i sin tur är viktigt för att relationen ska utvecklas. 
De involverade individers normer, värderingar, känslor och attityder kommer bli 
påverkade på så vis att allteftersom relationen mellan företagen utvecklas blir de en 
del av en gemenskap, istället för två separata företag. De sociala dimensionerna 
innefattar aktörsbanden som existerar mellan de två företagen. Dessa band i sig är 
en del av företagsidentiteten och påverkar sättet som de arbetar med andra företag. 
(Ford et. al, 2006) Lenney och Easton (2009) anser att aktörerna är de som är 
målmedvetna och agerar även därefter. De är, enligt Lenney och Easton (2009), i 
grund och botten människor och kan vara allt från individer till kollektiv i form av 
grupper, avdelningar, organisationer eller organisationsnätverk. Aktörerna ansvarar 
för en del av resurserna och har tillgång till andra men arbetar även med olika aktörer 
för att skapa, utveckla, utbyta eller förstöra resurser (Lenney & Easton, 2009). Figur 4 
ger en beskrivning på hur aktörsband kan samverka med varandra hos fem olika 
företag. Det blåa representerar det egna företaget där de röda trianglarna 
representerar aktörerna inom det, de svarta strecken är banden mellan egna 
företaget och de andra fyra, som är svarta. De vita trianglarna representerar de 
övriga företagens aktörer.   
 
 
Figur 4. Egenkonstruerad bild av aktörsband, 
organisationer och nätverksband med inspiration från 
Håkansson och Snehota (1995, 33) 
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2.4 Analysmodell 

Genom att till en början erhålla en bild över hur ett företag ser på relationer i sin 
helhet (2.1 Relationer) går det sedan att se hur de utvecklar dem, enligt den modell 
Ford (1980) beskriver. Därefter går att urskilja om och hur de olika faktorerna: 
aktivitetslänkar, resursbindningar och aktörsband (2.3 Ara-modellen) används i varje 
stadie. Denna process presenteras visuellt i Figur 6 nedan.  

 
Figur 6. Egenbearbetad analysmodell med inspiration från Ford (1980) samt Håkansson & 
Snehota (1995, 35)  
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3. Metod 
 

I avsnittet nedan presenteras och diskuteras arbetets metodval. 
 

 
Vid starten av denna studie fanns ett intresse av att studera relationer och betydelser 
av dessa för ett företag. Tidigare studier (se exempelvis Vaigur, 2014) visar på att 
den typ av forskning tidigare bedrivits men då främst på större företag. Därmed växte 
benägenheten fram för att undersöka hur relationsutveckling ser ut hos ett mindre 
företag. Därför inleddes studien med att göra en litteraturgenomgång över tidigare 
forskning. Där ansågs Fords et. al, (2011) bok ”Managing business relationships” 
vara utgångspunkten för arbetet. I och med att boken publicerades år 2011 fanns 
möjlighet att undersöka många tidigare referenser och dessutom presenterades 
många andra fokusområden. Därefter utökades sökningen till att undersöka tidigare 
vetenskapliga artiklar som fokuserade på bland annat affärsrelationer, 
relationsutveckling och business-to-business, många begrepp som sammankopplas 
med varandra. Databaserna som användes för att hämta artiklar var Google Scholar, 
ABI/INFORM, Discovery och JSTOR.  
 
Till undersökningen valdes förbestämda teorier ut och ledde till vad som skulle vara 
väsentligt att ta reda på, vilket kan liknas vid en deduktiv ansats enligt Gummesson 
(2000, 63) som menar på att den typen av ansats påbörjas med redan existerande 
teorier. Detta påpekar även Hussey och Hussey (1997) samt Seymour (1992).  
 
Denna undersökning strävade till att beskriva hur en mindre reklambyrå upparbetar 
sina affärsrelationer. Enligt Kvale (1997) är då en kvalitativ metod mest lämpad som 
forskningsansats eftersom en uppfattning erhålls av studieobjektets syn på 
situationen. Studien strävar även efter att få förståelse för hur olika tolkningar kan 
vara och till att undersöka aktörens egen uppfattning av situationen. Detta är något 
som Hussey & Hussey (1997) menar passar bra in på en kvalitativ ansats då den 
syftar till att undersöka och reflektera över olika uppfattningar för att få en förståelse 
för sociala och mänskliga aktiviteter. I denna studie gjordes separata intervjuer om ett 
område där respondenterna fick dela sin bild av en situation. Seymour förklarar 
(1992) att det kvalitativa tillvägagångssättet möjliggör att lära känna människor 
personligt och betrakta dem medan de utvecklar en egen syn på problemområdet. 
Metoden ger tillfälle att uppfatta betydelsen i den form som människor känner den 
och att förstå uppkomna fenomen i det sammanhang där de förekommer (Seymour 
1992). För att få en djupare helhetsbild valdes intervjuer då den kvalitativa metoden 
också ger möjligheten att få en helhetssyn av någonting, enligt Seymour (1992). 
Istället för att mäta delar av en situation resulterar ansatsen i en mer fullständig bild 
(Seymour 1992). 
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3.1 Val av studieobjekt & respondenter  
Som studieobjekt i arbetet valdes den mindre reklambyrån Torbjörn & Frallan som är 
placerad i Eskilstuna, Sverige. Hur studieobjektet valdes ut hade dels att göra med 
hur aktiva företaget själva är på bland annat sociala medier, men även med de 
undersökningar som gjordes när ämnet av studien hade valts. Genom den 
information som erhölls från bland annat Facebook sågs ett ypperligt tillfälle att 
studera företaget mer ingående. Val av studieobjekt sker vanligen med ett ändamål 
menar Eisenhardt (1989) på, där det önskade resultatet av studien styr vilken typ av 
fall som ska undersökas. Denna studie ämnade till att beskriva hur en mindre 
reklambyrå upparbetade sina affärsrelationer och enligt Eisenhardt (1989) kan det då 
liknas vid en fallstudie eftersom avsikten var att redogöra för en viss egenhet.  
 
Respondenterna som valdes ut för intervjuerna föll på ägare, anställda och 
praktikanter hos studieobjektet Torbjörn & Frallan, där målet var att få en intervju 
med samtliga sex medarbetare. Sammanlagt erhölls fem kvalitativa intervjuer där alla 
innehade olika roller och arbetsuppgifter i företaget där det var av stor vikt att en 
tydlig koppling till syftet för studien existerade. Den sjätte medarbetaren hade, enligt 
ägarna av företaget, inte möjlighet till att vara respondent på grund av tidsbrist och 
därav kontaktades denne inte heller. För att erhålla ett djup av företagets syn på 
affärsrelationer var det viktigt att få respondenter som hade djupa kunskaper och 
insikter i hur företaget arbetar. Yin (1994) menar på att genom utföringen av en 
fallstudie erhålls en djupare förståelse för det som studien avser ta reda på, vilket 
leder tillbaka till frågeställningen och syftet i studien. Då studien ämnar till att beskriva 
hur reklambyrån i sin helhet upparbetar affärsrelationer var det av stor vikt att få en 
bild av hur så många medarbetare som möjligt ser på det. Det passar bra in på det 
Bryman och Bell (2013) menar med att urval ska göras genom att bedöma vad som 
är relevant och meningsfullt utifrån teorin. Nedan följer en kort presentation av 
respondenterna; 
 
Respondent 1 - Torbjörn Johansson är delägare hos Torbjörn & Frallan 
 
Respondent 2 - Johan Nordin är kundansvarig hos Torbjörn & Frallan  
 
Respondent 3 - Fredrik Hedenström är delägare hos Torbjörn & Frallan  
 
Respondent 4 - Jacob Narvell är praktikant hos Torbjörn & Frallan  
 
Respondent 5 - Bawan Said är praktikant hos Torbjörn & Frallan  
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3.2 Motivering av valda teorier 
För att få en tydlig bild av hur relationer kan se ut förklarades till en början teorier av 
olika typer av relationer och deras karaktär i den teoretiska referensramen. Genom 
användningen av dessa teorier gavs en översikt av vilka typer av relationer som 
fallstudieobjektet förfogade över. Fortsättningsvis presenterades en modell av hur en 
affärsrelation kan utvecklas i och med att olika stadier genomgås under processens 
gång. Denna modell användes för att få ett grepp om i vilket stadie, och varför, 
fallstudieobjektet kunde befinna sig i olika relationer. Enligt Ford et. al (2006) är det 
möjligt att genom intervjuer med relevanta individer för studien samt efterföljande 
analys av erbjudanden, anläggningar och rutiner undersöka hur olika relationer ser 
ut. På så vis går det att få en förklaring av hur länkarna, banden och bindningarna är 
i förhållande till varandra (Ford et. al, 2006), vilket förklarar valet av ARA-modellen 
som användes i denna studie.  

3.3 Datainsamling  
I denna studie användes insamlad data i form av vetenskapliga artiklar som togs 
fram via Mälardalens Högskolas databaser: Discovery och Google Scholar. Utöver 
de vetenskapliga artiklarna har även biblioteket på Mälardalens högskola använts för 
att söka efter relevant litteratur där Libris var den främsta sökmotorn. Sökord som 
användes var: Industrial marketing, business-to-business marketing, relationship 
marketing, relationer, relationships, business-to-business markets, business-to-
business relationships, relationships in industrial markets, affärsrelationer, 
reklambyrå, mikroföretag, relationsutveckling, MCEs, advertising, business 
relationships och relationsmarknadsföring. Ordet ”industrial” användes därför att det, 
enligt Webster (1991), är det ord som används i USA synonymt med ordet business-
to-business. Anledningen till varför både svenska samt engelska ord användes var 
för att få fler träffar, däremot insågs att de engelska orden genererade i att fler artiklar 
hittades och ledde till att fler sådana användes i studien.  
 
Ordet data hänvisas till känd fakta eller saker som används som bas för en slutsats 
(Hussey & Hussey, 1997). Gustavsson (1998) påpekar att data kan vara något som 
tas fram på egen hand från grundkällan genom exempelvis intervjuer, enkäter eller 
observationer men att det även kan finnas annan data som tidigare har bearbetats 
för ett specifikt syfte och då inte blir levande på samma sätt (Gustavsson, 1998). 
Även Hussey och Hussey (1997) påpekar att annan data kan vara något som redan 
existerar innan en insamling påbörjas och bestå i form av böcker eller dokument. 
Bryman och Bell (2013) framhåller att övrig data som inte tagits från grundkällan kan 
ha tagits fram i ett specifikt syfte, vilket kan vara en negativ aspekt då informationen 
kan bli vilseledande, även om det är tidssparande och kostnadseffektivt.  
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Annan information som samlades in till studiens empiriska del gjordes genom 
intervjuer med ägarna och medarbetarna av Torbjörn & Frallan. I kvalitativa intervjuer 
är intresset riktat mot den intervjuades synpunkt enligt Bryman och Bell (2013) och 
då syftet var att beskriva hur en mindre reklambyrå upparbetar sina affärsrelationer 
blev därmed den kvalitativa intervjun betydelsefull för att besvara syftet. Vid val av 
intervjuform valdes användandet av semistrukturerade intervjuer. Inför intervjuerna 
med samtliga respondenter utformades därför frågor där det var av vikt att kunna 
addera ytterligare frågor under samtalens gång för att få en genomgående flytande 
konversation och därför passade semistrukturerade intervjuer studiens syfte. Detta 
framförallt på grund av att studien syftade till att undersöka ett visst ämne – 
affärsrelationer – och Bryman (2008) menar att semistrukturerade intervjuer gör detta 
möjligt genom till viss del förutbestämda frågor. Frågorna var öppna, vilket innebär att 
respondenten inte skulle ha möjlighet att besvara frågan med enbart ett ja eller nej, 
vilket Bryman (2008) poängterar är av vikt. Frågor som inte ingick i de förutbestämda 
frågorna kunde på så vis också ställas vid intervjutillfällena, om det anknöts till något 
som intervjupersonen sagt, enligt Bryman & Bell (2013). Under intervjun var det 
viktigt att inte intervjupersonen skulle vara alltför direkt i frågorna då sådana frågor 
skulle kunna utesluta erfarenheter och information från respondenten, påpekar 
Gustavsson (1998). Därför togs detta i beaktande av båda intervjuarna innan 
intervjun. Under intervjun ville ges möjligheten till respondenterna att de skulle få stor 
frihet att utforma sina svar själva och var utförbart tack vare att de semistrukturerade 
frågor valdes, vilket är en flexibel intervjuprocess enligt Bryman och Bell (2013). 
 
Förberedelserna som gjordes inför intervjuerna var dels att låta en utomstående 
person utan akademisk bakgrund läsa frågorna. Det gjordes för att få feedback på 
om frågorna var alltför teoretisk utformade, om de var begripliga för någon som inte 
är lika insatt i studien som intervjuarna samt om några frågor skulle kunna 
missförstås. När frågorna sedan var fastställda lästes de på för att vid intervjutillfället 
kunna ställa eventuella följdfrågor samt förklara om missförstånd av frågorna skulle 
uppstå.  
 
Gustavsson (1998) menar på att det finns en trygghet i att banda en intervju eftersom 
intervjuaren då inte behöver oroa sig för att glömma något som sagts. I och med det 
gjordes ett val i att banda intervjuarna för att minska oron hos både intervjuaren och 
respondenten. Det gjordes i form av en mobiltelefon och en dator där båda hade 
inspelningsmöjlighet. Valet att använda två olika typer av inspelningsmaterial 
grundade sig i oron av att den ena inte skulle fungera.  
 
Det genomfördes fem separata intervjuer i denna studie. Den första var med Torbjörn 
Johansson, som är en av ägarna till företaget och under samma tid, i ett annat rum, 
intervjuades företagets kundansvarige, Johan Nordin. Båda dessa intervjuer 
genomfördes fjärde maj 2015 i företagets lokal, Å-huset i Eskilstuna. Intervjun med 
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Johan tog cirka 40 minuter medan intervjun med Torbjörn tog cirka 60 minuter. Den 
tredje intervjun utfördes med företagets andra ägare, Fredrik Hedenström, den sjätte 
maj 2015 på Royal Indian i Eskilstuna och tog cirka 60 minuter. Samma dag utfördes 
en intervju med den fjärde respondenten, företagets praktikant Jacob Narvell som tog 
ungefär 40 minuter. Den femte och sista intervjun hölls med Bawan Said, företagets 
andra praktikant, på Mälardalens Högskola i Eskilstuna den 14 maj 2015 och pågick 
ungefär 60 minuter.   
 
Efter intervjun skrevs anteckningar ner direkt tillsammans med de anmärkningar och 
händelser som skedde under intervjun, vilket gör att mer egna observationer kan tas 
med från intervjun, enligt Gustavsson (1998). Då intervjuerna även hölls på olika 
dagar bestämdes att sammanställa de data som framkommit efter varje separat 
intervju. Det gjordes genom att spela upp den insamlade informationen och anteckna 
ner vad respektive part hade sagt, vilket kan liknas vid en transkribering enligt 
Bryman och Bell (2013). Att inte vänta med att anteckna ner den insamlade data som 
framkommit påpekar Bryman och Bell (2013) är av stor vikt. De anteckningar som 
skrevs ner av det bandade materialet innehöll även notiser av hur respondenten sa 
det; avvaktande, med hög ton eller frågande. Det gjordes för att i efterhand inte 
glömma bort om det var något som var av stor vikt för respondenten eller om det inte 
hade någon betydelse. Enligt Bryman och Bell (2013) är det vanligt att skriva ner 
både vad respondenten sagt och hur de har sagt det för att senare ha det lättare att 
göra en analys av materialet.    

3.4 Operationalisering 
Nedan presenteras de frågor som tagits fram utifrån den teoretiska referensram som 
tidigare har presenterats i arbetet. Enligt Bryman och Bell (2013) skapas en 
operationalisering i avsikt att komma fram till ett mått på ett begrepp, i det här fallet 
hur en mindre reklambyrå utvecklar sina affärsrelationer, vilket görs genom att 
konstruera frågor som sedan blir en del av ett intervjuschema.  
 
I första kolumnen (frågeställning) finns tillhanda de frågor som ställdes till 
respondenterna, i andra kolumnen (teori) vilket teorikapitel de tillhör och i den tredje 
(motivering) förklaringen till varför just denna fråga har ställts. Se Bilaga 1 för endast 
intervjufrågor.  
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Frågeställning Teori Motivering 

 
Berätta om dig själv samt 
vad du har för position i 
företaget och hur 
företaget är uppbyggt. 
(Ledning, anställda och 
deras roll i företaget) 

Generell bakgrundsfakta Enligt Bryman och Bell (2008, 419) är 
det viktigt att fråga om generell 
bakgrundsfakta, så som ålder, kön 
och namn, samt specifik 
bakgrundsinformation så som position 
i organisationen och hur länge denne 
varit med, för att svaren ska kunna 
sättas i ett sammanhang.  

Hur ser ni på 
användandet av relationer 
i er affärsverksamhet? 
Ligger fokus på färre och 
långsiktiga eller fler och 
kortsiktiga? 

2.1 Relationer Håkansson (2002) och Morris, Pitt & 
Honeycutt (2001) påpekar att 
relationsuppbyggnad kan tolkas olika. 
Ford, Gadde, Håkansson & Snehota 
(2011) poängterar att relationer på 
lång sikt kräver underhåll och 
investering. 

Har ni ett framtids-tänk 
när det kommer till 
relationer?  

2.1 Relationer Hallén et. al (1991) understryker att 
Europeiska företag har ett mer 
långsiktigt perspektiv på relationer. 

Vad kan vara en 
anledning till att ni inleder 
nya relationer?  

2.2.1 Förstadiet Ford (1980) påpekar att det finns 
olika anledningar till varför en ny 
relation inleds.  

Hur hittar ni nya 
relationer? 

2.2.1 Förstadiet Ford (1980) påpekar att det finns 
olika anledningar till varför en ny 
relation inleds. 

Vad kan vara en 
anledning till att ni inte 
inleder nya relationer?  

2.2 Utvecklingen av 
utbytesrelationer  
2.2.1 Förstadiet 

Ford (1980) framhäver att det finns 
olika anledningar till att inte inleda 
nya relationer.  

Om en konflikt uppstår i 
en relation, hur hanteras 
den? Kan hanteringen 
skilja sig åt beroende på 
typ relation? 

2.1 Relationer  
2.2 Utvecklingen av 
utbytesrelationer   

Ford et. al (2011) påvisar att 
relationer inte endast för med sig 
positiva erfarenheter och Ford (1980) 
fortsätter sedan med att förklara att 
de kan försämras eller misslyckas i 
utvecklingen. 

Hur tas kontakt för att 
inleda en ny relation? 

2.2.2 Det tidiga stadiet För att tydliggöra eventuella 
frågetecken tas kontakt (Ford, 1980)  

Finns det några risker när 
ni inleder nya relationer? 

2.2.2 Det tidiga stadiet Det finns lite erfarenhet av vad de 
båda parterna är ute efter (Ford, 
1980) 

Hur ser ni på 
engagemang i en befintlig 
relation? 

2.2 Utvecklingen av 
utbytesrelationer 

Enligt Ford (1980) måste kortsiktiga 
uppoffringar göras för att nå ett 
långsiktigt mål 
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Är det viktigt att båda 
parterna är lika 
engagerade? På vilket 
sätt? 

2.2.3 Utvecklingsstadiet Ford (1980) hävdar att 
ansträngningar och anpassning 
gentemot den andre parten måste 
göras för att påvisa engagemang 

Känner ni att det är svårt 
att skilja på personliga 
relationer och 
affärsrelationer? 
Varför/Varför inte?  

2.2.4 Långsiktighetsstadiet Ford (1980) påpekar att allteftersom 
en relation utvecklas blir det svårare 
att skilja på vad som är privat och vad 
som är business 

Anpassar ni er utefter 
kundens krav? Om ja, 
finns det en gräns för hur 
långt ni kan gå? 

2.1 Relationer 
2.2 Utvecklingen av 
utbytesrelationer 

Brennan et. al (2003) hävdar att ett 
företag som anpassar sig efter 
motparten har ett mer relationsinriktat 
synsätt och Ford (1980) uttrycker att 
anpassning är viktigt för att möta 
motpartens krav 

När ett uppdrag 
genomförts, gör ni en 
utvärdering av relationen? 
Om ja, hur? 

2.2.5 Sista stadiet  
2.2.1 Förstadiet 

Enligt Ford (1980) är cirkeln sluten i 
detta stadie och det är viktigt att en 
bedömning görs av nuvarande 
relationer 

Kan en relation som ni 
innehar ha inverkan på en 
annan? 

2.3.1 Aktivitetslänkar Håkansson & Snehota (1995) 
påpekar att relationer mellan två 
parter kan påverka andra 

Har ni tekniska eller 
administrativa kopplingar 
till andra företag? På 
vilket sätt? 

2.3.1 Aktivitetslänkar Håkansson & Snehota (1995) 
beskriver tekniska och administrativa 
länkar något som kopplar samman 
två företag 

Påverkar dessa 
kopplingar hur företaget 
enskilt arbetar? 

2.3.1 Aktivitetslänkar Håkansson & Snehota (1995) 
beskriver tekniska och administrativa 
länkar något som kopplar samman 
två företag 

Om kunskap inom ett visst 
område är otillräcklig, hur 
löses en sådan situation? 

2.3.2 Resursbindningar Ford et. al (2006) påpekar att i och 
med att en relation finns mellan två 
företag kan deras resurser bindas 
samman  

Kan individers åsikter och 
värderingar påverka 
utvecklingen av en 
relation? 

2.3.3 Aktörsband Ford et. al (2006) hävdar att 
individers normer, värderingar, 
känslor och attityder kommer blir 
påverkade allteftersom en relation 
utvecklas  
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3.5 Analysmetod  
All den information som samlades in i början av studien bidrog till att skapa en 
uppfattning av ämnet i sin helhet. Det gjordes även för att erhålla förståelse innan 
intervjuerna hölls för att kunna förklara för respondenterna ifall något var otydligt. När 
de bandade intervjuerna var klara sammanställdes all information omedelbart för att 
inte gå miste av väsentlig information som framkommit. För att säkerställa 
uppfattningen av respektive intervju sammanställdes det bandade materialet av den 
som inte höll i intervjun, på så vis kunde följdfrågor ställas om någonting var oklart 
och intervjuaren fick ytterligare ett tillfälle att repetera det som sagts under intervjun. 
När informationen var sammanställd påbörjades en genomgång av respektive 
transkribering där markeringar gjordes i Word-dokumentet på ord som ansågs vara 
användbara för studien. En fördelning gjordes för att urskilja karaktärsdrag och 
betydande ord för att se var de kunde vara av betydelse. Enligt Fisher (2010) är det 
ett sätt att hitta den information som är väsentlig för studien och kategorisera dessa 
på ett enklare sätt. Analysen påbörjades omgående, även om alla intervjuer ännu 
inte hade hållits. Att gå tillväga på det sättet är idealt enligt Svensson och Starrin 
(1996), som framhåller att en analys av varje enskild intervju bör påbörjas efter att 
intervjun har slutförts. För att erhålla en enhetlig struktur på arbetet utformades 
analyskapitlet utefter det empiriska kapitlet där uppdelningen var: relationer, 
utvecklingen av utbytesrelationer, förstadiet, det tidiga stadiet, utvecklingsstadiet, 
långsiktighetsstadiet och sista stadiet. ARA-modellen presenterades inte som en 
enskild del utan redogjordes löpande i de olika stadierna.     

3.6 Metoddiskussion 
Varför studien gjordes genom en kvalitativ undersökning har att göra med syftet av 
arbetet då det strävar till att nå ett djup i företaget, något som hade varit svårt att 
uppfylla genom annan typ av undersökning. Det poängterar Christensen, Engdahl, 
Carlsson och Englund (2001) som menar på att den ansats som är mest lämpad för 
en studie avgörs av uppsatsens undersökningsproblem och syfte. 

3.6.1 Etiska aspekter 
När valet av studieobjekt var gjort beslutades det att skriva upp punkter som kunde 
komma att vara av betydelse när intervjuerna skulle hållas. De punkterna 
formulerades sedan om för att vid intervjutillfällena förklara dessa för samtliga 
respondenter så att inga otydligheter skulle uppstå. Dessa presenteras i enklare form 
i bilaga 1, tillsammans med de fullständiga intervjufrågorna. Under intervjun 
utvecklades punkterna för att utförligt kunna förklara för respondenten vad de 
innebar. Samtliga respondenter blev informerade om studiens syfte, att deltagande är 
frivilligt, att arbetet kommer att publiceras, att informationen endast används för 
studiens syfte och att arbetet kommer spelas in. Dessa är punkter som Bryman och 
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Bell (2013) framhåller ska informeras av intervjuaren i form av; informationskravet, 
samtyckeskravet och nyttjandekravet.  

3.6.2 Validitet & reliabilitet 
Arbetet syftade till att få insyn i hur ett företag arbetade med sina affärsrelationer och 
kan ses som att undersökningen görs för att få en detaljerad inblick i ett visst 
tillstånd, vilket Bryman och Bell (2013) framställer som en intern fallstudie. Enligt 
Eisenhardt (1989) är en styrka med den typen av studie att den kan leda till bland 
annat hög validitet. Med hjälp av den intervjuguide som skapades, där grunden till 
frågorna var den teoretiska referensram som tidigare förklarats i studien, kunde fokus 
hållas på vad som ämnades undersöka. Enligt Kvale (1997) höjs validiteten om 
intervjuundersökningen tar reda på det som till en början var ämnat att undersöka.   
 
Under intervjuerna som genomfördes i studien fanns tillfällen att ställa motfrågor till 
respondenterna då ett val hade gjorts att använda semistrukturerade frågor. Enligt 
Björklund och Paulsson (2012) är det ett sätt att fastställa de svar som erhålls från 
respondenten genom att de själva får ge argument till varför det är på ett visst sätt, 
vilket i sin tur kan öka reliabiliteten av studien. Under intervjun var det även av stor 
vikt att formulera frågorna på rätt sätt för respondenten så att de inte blev styrda åt 
ett håll, vilket Björklund och Paulsson (2012) beskriver är av betydelse vid en intervju 
för att höja reliabiliteten av studien.  
 
En del författare har rekommenderat andra bedömningskriterier än validitet och 
reliabilitet när det kommer till kvalitativa studier som Bryman och Bell (2013) nämner 
som: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse.  
 
Innan intervjuerna hade information samlats in om studieobjektet genom den 
internet-sida som fanns tillhanda. När intervjuerna sedan hölls kontrollerades 
informationen som hade erhållits med respondenterna för att stämma av om de var 
korrekta. Samma procedur gjordes när ett svar hade erhållits från en respondent då 
den informationen stämdes av med nästkommande respondent. Enligt Bryman och 
Bell (2013) kallas det tillvägagångssättet att triangulera; kontrollera den data som 
erhållits samt få tillgång till olika uppfattningar av en situation. Det är även ett sätt att, 
enligt Bryman och Bell (2013), öka tillförlitligheten i studien.  
 
Bryman och Bell (2013) förklarar överförbarhet som förmågan att kunna tillämpa 
studiens resultat i andra sammanhang och omgivningar. I det här fallet kan resultatet 
av studien vara applicerbart till vissa delar reklambranschen och mindre företag inom 
den.   
 
Studien har genomgått fyra seminarier där granskning har utförts av fem 
utomstående personer vid respektive seminarium. Genom att ytterligare personer 
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kritiskt har granskat innehållet har fler åsikter än författarnas tagits i beaktning. 
Bryman och Bell (2013) förklarar att arbetet kan granskas av andra personer än 
författarna själva för att bedöma kvalitén och de tillvägagångssätt som valts för att 
försäkra att en komplett bild har getts av studiens alla delar, vilket i sin tur kan öka 
arbetets pålitlighet.  
 
Genomgående i studien strävades efter en objektivitet där ett exempel kan tas av de 
sammanställda intervjuerna. Som tidigare nämnt gjordes ett val i att dela upp 
sammanställningen på så vis att den som hade intervjuat en respondent inte skulle 
transkribera samma intervju. Där var tanken att få en så objektiv syn som möjligt på 
studien även om en fullständig objektivitet inte går att nå, hävdar Bryman och Bell 
(2013). De personliga värderingarna ska alltså inte ha någon påverkning på 
undersökningen, vilket kallas konfirmering eller bekräftelse enligt Bryman och Bell 
(2013).  

3.6.3 Källor 
De källor som använts i arbetet i form av böcker och vetenskapliga artiklar är noga 
utvalda efter deras relevans för studien samt trovärdighet. När det gjordes sökningar 
på respektive databas var det av stor vikt att se till så artiklarna hade blivit ”peer 
reviewed”, det vill säga; genomgått en kollegial granskning. Bryman och Bell (2013) 
förklarar denna process som en omfattande granskning av artiklar som görs av 
anonyma akademiska bedömare och slutligen redaktörer som bestämmer om dessa 
ska publiceras eller inte. Det är en process som kan ta upp till två år med de 
ändringar som ofta ligger som krav för publicering och prestigefyllda tidskrifter är 
kända för att avvisa upp till 90 procent av insända artiklar (Bryman & Bell, 2013). 
Genom denna granskning som gjordes på artiklarna som användes i studien samt 
sett över antalet gånger de blivit citerade i exempelvis Google Scholar bedöms de 
som tillförlitliga. De böcker som användes i studien leder i många fall tillbaka till de 
artiklar som nyttjades då böckerna refererar tillbaka till de vetenskapliga artiklar som 
användes eller tvärtom. Författarna av böckerna hade även de stor betydelse vid 
valet om de ska användas eller inte, många är kända författare inom studiens 
område eller nämns av de författare som bedöms vara relevanta för studieområdet.  
 
De fakta som erhölls genom intervjuerna bedömdes som högst relevant för studien 
då studieobjektets syn på affärsrelationer i verksamheten är det som ämnades 
studera, vilket hade varit svårt att erhålla från annat håll än hos medarbetarna själva. 
Tre av respondenterna är de som arbetar heltid hos Torbjörn & Frallan, där kontakten 
med kunder ingår i det dagliga arbetet, därav anses den informationen som 
tillhandahållits väsentlig. De andra två respondenterna jobbar hos studieobjektet i 
form av praktik där uppfattningen är att de fått stort eget ansvar och även de har 
någon form av kontakt till kunderna. Samtliga respondenter anses därför vara 
betydande för det studien ämnar ta reda på.      
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4. Empirisk data 
 

I avsnittet som följer presenteras det företag som studerats samt en sammanställning av 
intervjuerna som utförts. Indelning har gjorts i enlighet med den teoretiska referensramen. 

 

 
I detta kapitel kommer empirin uttryckas i form av intervjusvar från respondenter som 
arbetar på företaget. Respondenterna namnges efter den ordning intervjuerna blivit 
gjorda. Ägarna Torbjörn och Fredrik kommer i fortsättning kallas respondent 1 (R1) 
och respondent 3 (R3). Försäljningsansvarig Johan kommer nämnas som 
respondent 2 (R2) och praktikanterna Jacob och Bawan kommer nämnas som 
respondent 4 (R4) respektive respondent 5 (R5).  

4.1 Företagsbeskrivning  

Torbjörn och Frallans marknadsförings- och affärsutvecklingsbyrå startades i oktober 
2014 av Torbjörn Johansson och Fredrik Hedenström. Företaget arbetar med att 
utveckla idéer, produkter och budskap (Torbjörn & Frallan 3, 2015). De tjänster som 
Torbjörn & Frallan erbjuder är konstruktioner av hemsidor, Facebook-sidor samt 
affärsutveckling och kostnadsfria analyser, där alla dessa tjänster är riktade mot 
företag (Torbjörn & Frallan 3, 2015; R2). När de skapar en hemsida ligger fokus på 
att ha en tydlig struktur, enkelhet att kunna uppdatera samt synlighet på Google 
(Torbjörn & Frallan 4). Facebook används eftersom det är en bra plats till att skapa 
kampanjer för specifika målgrupper och för att det går att mäta dem (Torbjörn & 
Frallan 5, 2015). Affärsutvecklingen fokuserar på att hjälpa till att utveckla kunders 
idéer, tjänster, produkter och budskap där de tillsammans tar fram en strategi till 
förbättring och utveckling. Det gäller nystartade företag såväl som etablerade företag, 
tillväxtföretag, industrier och större bolag. (Torbjörn & Frallan 6, 2015) Företag har 
även möjlighet att skicka en beskrivning av sitt företag till Torbjörn & Frallan samt 
adressen till deras hemsida och Facebook för att få en kostnadsfri analys med 
förbättringsförslag (Torbjörn & Frallan 7, 2015). 
 
I februari 2015 fick företaget förstärkning i form av två kundansvariga; Johan Nordin 
och Christoffer Axell. En månad efter förstärkningen flyttade företaget till nya lokaler i 
Eskilstuna, där de i skrivande stund håller till. (Torbjörn & Frallan 1, 2015) Utöver 
nämnda medarbetare har företaget även två praktikanter, Bawan Said och Jacob 
Narvell, som båda studerar vid sidan om praktiken (R2). Alla medarbetare har olika 
roller och ansvarsområden, Torbjörn och Fredrik är delägare samt ansvarar för 
regionerna Flen och Strängnäs, Johan är försäljningsansvarig och ansvarar för 
region Eskilstuna, Christoffer ansvarar för region Västerås, Bawan ser till företagets 
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processer samt effektivitet och Jacob hjälper till med Facebook-kampanjer men har 
även ansvar för enskilda projekt (R1).  
 
En stor del i hur företaget drivs, av ägarna, är en Bucket List. Torbjörn och Frallans 
Bucket List är något som ligger till grund till varför företaget startades. Listan 
innefattar hundra saker de båda vill uppleva i livet och är en stor motivationsfaktor till 
att arbeta hårt för att nå olika mål. För varje krona som företaget tjänar återinvesteras 
en del för att kunna förverkliga drömmarna i Bucket List. Listan finns också till som ett 
verktyg i hur Torbjörn & Frallan som företaget arbetar med sina långsiktiga relationer. 
(R1) 

4.2 Relationer 

Samtliga respondenter hos Torbjörn & Frallan beskriver hur viktigt det är med 
kundrelationer i verksamheten. R4 anser att det är det mest centrala i företagets 
verksamhet och att det är en stor grundpelare för hur de arbetar. R1 beskriver; 
 

”Vi tycker det är jätteviktigt med kundrelationer, det är A och O i vår 
verksamhet. Många andra [företag] vill ha så många kunder som möjligt och 
lägga dem på en slags rullande band-metod där de kan automatisera sina 
processer. Vi vill ha färre kunder men vi vill ha bra sådana.” (R1, 2015-05-04) 

 
R1 berättar att Torbjörn & Frallan vill vara en väldigt personlig marknadsföringsbyrå 
och att det är en viktig faktor för att bygga relationer. Företaget satsar alltid på 
långsiktighet och att utvecklas tillsammans med kunderna (R1; R2; R4) och vill alltid 
erbjuda kunskap i form av olika tjänster (R4). Hjälper företaget kunden med 
exempelvis en hemsida så är förhoppningen att de även ska inse att de behöver 
hjälp med sin Facebook-sida. (R4) 
 
Samtliga respondenter redogör för att företaget vill ha en väldigt nära relation med 
sina kunder och att de vill lära känna sina kunder utanför de affärer de gör. Möten där 
inte bara affärer diskuteras sker kontinuerligt (R1; R2; R4). R2 berättar; 
 

”Redan vid första kundmötet när vi träffar en ny kund börjar vi bygga en 
väldigt, väldigt nära relation (…) Vi väljer våra kunder utefter de som vi själva 
tycker om att hänga med, sådana vi kan gå ut och ta en bärs med. Det är ett 
kriterium för att få komma in hos Torbjörn och Frallan både som kund men 
också som anställd.” (R2, 2015-05-04) 

 
R4 redogör att företaget jobbar så eftersom relationer har stor betydelse och att det 
kommer från ägarnas visioner samt värderingar. Det tydliggörs när företaget får en ny 
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medarbetare, att de mjuka värdena, som exempelvis relationer, anställda och 
varumärken, är mer värdefulla än hårda värden såsom priser och produkter (R4).  
 
Tobjörn & Frallan är ett företag som strävar efter att göra verksamheten till en livsstil 
snarare än något de måste ha för att överleva (R1; R2). I företaget finns, som tidigare 
nämnt, en Bucket list, en lista över mål och drömmar som de anställda vill uppnå (R1; 
R2,; R3; Torbjörn & Frallan 2, 2015). Just drömmar och mål är något som är viktigt 
inom företaget (R2; R3), men också att det finns hos de kundrelationer som skapas 
(R1; R2); 
 

”Vi har en regel, en värdering. Vi vill hitta kunder som är passionerade över 
någonting. Allra helst någonting som vi själva är intresserade av. Nu har vi en 
stor bredd på våra kunder så passion kan ju vara olika saker i olika branscher. 
(R1, 2015-05-04). 

4.3 Utvecklingen av utbytesrelationer 

Företaget försöker initialt se till kundens behov och lyssna till vad det är de 
egentligen behöver och vill, något som bekräftas av både R2 och R5. Därefter 
använder de kunskapen som de innehar till att anpassa och skapa en produkt efter 
kundens behov (R2). Däremot är de tydliga med att förklara att de har bäst kunskap 
inom området och att en del förslag som kunderna ger inte kommer att fungera (R2). 
R4 påpekar att det finns en anledning till varför kunderna vänder sig till en extern part 
vilket är för att de själva inte har kunskapen att skapa produkten eller tjänsten. Det är 
däremot även viktigt att försöka övertyga kunden om att den produkten som skapats 
är den rätta eftersom de inte vill skapa något som inte blir bra. De vill heller inte sälja 
produkter eller tjänster som inte är bra, vilket också begränsar graden av hur långt de 
kan gå i att anpassa sig till det kunden vill. (R4) R2 och R5 håller med om att det 
finns en gräns för hur långt de kan gå för att anpassa sig eftersom de bygger något 
som de vet fungerar. R1 instämmer även han i att företag ska göra det dem är bra 
på.  
 
Det finns tillfällen där en kund inte riktigt vet vad för typ av tjänst denne har köpt vilket 
har lett till missnöje enligt R2. I dessa fall handlar det om att utbilda kunden i de 
tjänster och produkter som finns (R2). Även R3 diskuterar en kund som blivit mindre 
nöjd på grund av att denne inte riktigt var i behov av produkten. Skulle det bli problem 
förklarar R3 att de skulle kompensera kunderna. Utöver missnöje kring produkter och 
tjänster förklarar R4 att när kunder inte är konkreta i det de vill kan det leda till 
frustration men att det är något som löses, även om det kan vara svårt emellanåt. 
Hur problemen ska lösas finns inga tydliga riktlinjer för utan de får enskilt komma på 
lösningar till situationer som skulle uppstå, däremot menar han på att eftersom det 
finns en personlig relation i många sammanhang blir hanteringen enklare (R4). Även 
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R5 påpekar att den personliga kontakten gör att missförstånd eller problem kan lösas 
på ett enklare sätt och fortsätter redogöra för att det ofta finns ett gemensamt utbyte 
för att förbättra båda företagens verksamheter. Det har även att göra med den 
långsiktiga planen som finns i företaget och vikten av att aldrig förbigå en potentiell 
affärsrelation (R4). 

4.3.1 Förstadiet 
Att hitta och inleda nya relationer eller samarbeten gör Torbjörn & Frallan av olika 
anledningar och på olika sätt. De starkaste anledningarna till att företaget inleder nya 
relationer är att de behöver fler jobb (R2; R5), att ett företag har ett starkt varumärke 
och stora resurser (R1; R2) eller att det är ett företag som delar passion för någonting 
med Torbjörn & Frallan (R1; R3).  
 
På företaget finns en försäljningsansvarig, vars uppgift är att jobba med den första 
kontakten med kunder (R1). R2 påpekar, som försäljningsansvarig, att tidigare 
erfarenheter hjälper honom i arbetet att hitta nya kunder. På grund av tidigare projekt 
i Eskilstuna har han många kontakter och med tid har han kunnat bygga relationer 
som han känner är tillförlitliga. 
 
R4 fortsätter berätta om betydelsen av personlig kontakt; 
 

”Många gånger blir det att någon känner någon, som känner någon och så 
vidare. Det kan lika gärna handla om att någon går och köper lunch och frågar 
’Det här var ju en härlig restaurang. Har ni Facebook?’. Någonting jag varit 
med om är att man ser på deras Facebook av någon anledning och tänker 
’Det här ser ju inte bra ut (…) de behöver hjälp med det här’ och så hör vi av 
oss till dem.” (R4, 2015-05-06) 

 
Ett annat sätt företaget hittar nya relationer på är via föreläsningar som hålls av 
ägarna Torbjörn och Fredrik, något som samtliga respondenter redogör för. 
Föreläsningstillfällena uppstår främst genom olika nätverk – bland annat via 
samarbetspartners som Mälardalens Högskola, Nyföretagarcentrum, Almi eller andra 
externa samarbeten från andra städer (R1; R5). R1 berättar om föreläsningarna; 

 
”Vi blir anlitade för att hjälpa företag med internetmarknadsföring. Vi berättar 
om processen, hur vi går tillväga. Vi berättar hur vi gör, sedan erbjuder vi 
[kunden] att göra det åt dem eller så gör de det själva. Här möter vi många 
nya personer som kan leda till nya relationer. (R1, 2015-05-04) 
 

R5 berättar också att företaget verkar mycket inom BNI – ett affärsnätverk som 
ordnar träffar där företag nätverkar med varandra för att skapa nya kontakter. 
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Tillsammans hoppas företagen kunna skapa nya affärsmöjligheter för både sig själva 
men också för andra (R5). R5 anser att BNI-möten är ett bra tillfälle för ägarna att 
utnyttja sina sociala förmågor och därmed skapa relationer.  
 
En annan stor kanal som lockar nya kunder är företagets egna annonser på 
Facebook. Kunder har kontaktat Torbjörn & Frallan och önskat att synas på liknande 
sätt som de gör. Företaget vill ”leva som de lär” och har ambition om att göra samma 
saker som de tipsar sina kunder om att göra, allt för att vara så autentiska som 
möjligt. (R1) 

4.3.2 Det tidiga stadiet 
Att inleda nya relationer är något företaget i skrivande stund gör med omsorg. 
Anledningar till om företaget tar in nya uppdrag, som tidigare nämnts, beror bland 
annat på hur stor arbetskapacitet och tid som finns tillgängligt. (R1; R2). R2 berättar; 
 

”Just nu är det viktigt att vi säkrar upp våra processer och sättet vi arbetar på. 
Det gör att vi behöver tänka på att säga nej till vissa kunder. Men kommer det 
en intressant, viktig eller gynnsam kund tar vi oss oftast tid.” (R2, 2015-05-04) 

 
Efter att en första kontakt med kunden skett, brukar företaget boka ett möte där de 
diskuterar hur ett uppdrag skall se ut. Vilka som är deltagande på dessa möten 
varierar men oftast är det åtminstone en av ägarna. (R1). Som tidigare nämnt, 
värderar företaget passion och ambition väldigt högt. På dessa möten är personkemi 
något som är väldigt avgörande för ett fortsatt samarbete; 
 

”Det där [personkemi] märker vi ganska snabbt, i första mötet med kunden, 
om vi klickar eller inte. (…) vissa känner vi direkt att det här är några vi 
kommer jobba med.” (R2, 2015-05-04)  

 
R1 berättar också att det ibland kan vara tycke och smak som avgör om kunden är 
rätt för företaget. Det har funnits tillfälle när Torbjörn & Frallan och kunden inte haft 
samma förväntningar av vad som skall produceras. Då ser företaget alltid till att vara 
tydliga i att kommunicera detta till kunden och också att de anser att det är bättre att 
de kontaktar en annan byrå som går mer i linje för vad kunden vill ha. Företaget ser 
inte andra reklambyråer som något hot, utan mer som att de kompletterar varandras 
tjänster. (R1) Enligt R3 handlar alla uppdrag om att leva upp till kundens 
förväntningar och då är det viktigt att vara tydliga i sin kommunikation. Ett viktigt 
verktyg i att sätta förväntningar är avtal och dokumentation (R3); 
 

”[På möten] är det viktigt med dokumentation av allting – offerter, avtal och så 
vidare. Skulle kunderna inte komma ihåg något vi sagt så kan vi alltid hänvisa 
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till kontraktet eller avtalet. Om något inte finns med i avtalet, då är det vårt fel. 
De finns där för att skydda båda parter. Det är något vi utvecklat, tidigare hade 
vi bara muntliga avtal, vilket inte var ultimat. Vi ser också att kunderna nu är 
jättenöjda att vi förbättrat våra processer, även om de var nöjda innan också.” 
(R3, 2015-05-06) 

 
Företagets målsättning är att skapa långsiktiga relationer och en del i detta är att 
knyta avtalen med sina kunder. Avtalen sträcker sig mellan sex till tolv månader och 
för att jobba med företaget måste ett sådant finnas, oberoende av vilka tjänster som 
skall utföras. (R2) För att minimera ekonomiska risker i att ingå en ny relation, har 
Torbjörn & Frallan även en avbetalningsplan där kunderna betalar en initialkostnad 
varje månad. De betalar alltså för kommande månads uppdrag. (R2; R3) 
 
Utöver kemi och förväntningar finns det också personliga preferenser som kan 
avgöra huruvida ett uppdrag skall genomföras eller inte. Företaget styrs efter vissa 
normer och värderingar där etik är en viktig faktor. Det förs alltid en intern diskussion 
när situationer berör ämnet och företaget diskuterar positiva respektive negativa 
konsekvenser av att associeras med kunden och branschen i fråga. Ett tydligt 
exempel där normer, värderingar och etik spelade in var när företaget kontaktades av 
ett spelföretag. Där valde de att inte gå vidare med kunden på grund av den bransch 
som kunden verkade i. De risker och etiska aspekter som branschen involverar var 
inget Torbjörn & Frallan, som företag, ville kopplas samman med. (R1; R2) 
 
En annan situation där just bransch kan påverka är om Torbjörn & Frallan utför ett 
arbete till en kund och kontaktas av en konkurrent som också vill ha deras hjälp. I 
skrivande stund har företaget en kund som är en hotellkedja i Eskilstuna. Skulle en 
annan hotellkedja höra av sig till företaget skulle en diskussion föras internt, om ett 
samarbete skulle kunna innehas med båda parter, innan beslut tas. Till viss del 
skulle de kunna hjälpa båda kedjorna, men då inte med en hel 
marknadsföringsprocess då de skulle riskera att bli för snarlikt. (R1) 
 

”Vi vill ju gärna att de ska jämföra sig med sina konkurrenter och att vårt 
arbete gör att de är bättre än konkurrenterna. Skulle vi göra jobb åt båda blir 
det ingen bra lösning. Vi försöker hålla oss till en kund per nisch, men det 
beror också på vilken bransch och hur de konkurrerar och hur relationen där 
emellan ser ut.” (R1, 2015-05-04) 
 

R1 uttrycker också att de samarbetar med exempelvis flera restauranger men 
påpekar samtidigt att de befinner sig i olika städer och då inte konkurrerar med 
varandra.  
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Både R4 och R5 framhäver också att det kan finnas svårigheter med att jobba med 
konkurrenter i samma stad men att det däremot beror på vilken typ av tjänst som de 
erbjuder kunden.  
 

” (…) det blir ju kanske svårt att jobba med konkurrenter till exempel. Hur 
jobbar man med två företag speciellt i en sån här liten stad som är 
konkurrenter med varandra. Då kan det bli lite konstigt om de har samma 
Facebook-annonsör.” (R4, 2015-05-06) 
 

R2 däremot, ser det bara som en fördel om ännu ett företag inom samma bransch 
skulle vilja ha ett liknande arbete; 
 

” (…) det är bara en fördel, att vi har andra case där vi har gjort hemsidor i 
samma bransch.” (R2, 2015-05-04) 

4.3.3 Utvecklingsstadiet 
Efter att kontrakt, avtal och/eller offerter är godkända påbörjas större utbyten, 
framförallt i form av engagemang. Engagemanget är viktigt för att kunna utvecklas 
tillsammans, exempelvis för att leva upp till satta förväntningar men också för att 
kunna följa upp resultat från olika kampanjer. (R1) 
 
R3 berättar om betydelsen av uppföljning och mätbarhet;  
 

”Vi frågar ofta kunderna vad vi gjort fel, erkänner våra misstag. Det ökar 
kundnöjdheten. Det tar längre tid med vissa, men det är värt den tiden. Har vi 
mål uppsatta är det mycket enklare att se om vi gjort en bra eller dålig månad. 
Utan mätbara siffror blir det svårt.” (R3, 2015-05-06) 
 
”I regel så ringer jag kunden en gång varannan vecka där vi diskuterar 
kampanjupplägg för Facebook. Sedan har vi i slutet av varje månad ett 
statistikmöte där vi diskuterar vad kampanjerna gett under föregående månad 
och även hur vi ska lägga upp arbetet för nästkommande månad. Det är hur vi 
arbetar kring själva marknadsföringen”. (R1, 2015-05-04) 

 
Enligt R5 är intern och extern kommunikation något som företaget jobbat mycket 
med. Det har funnits situationer där kunder och den externa kommunikationen 
påverkats på grund av sämre kommunikation internt. Kunder har inte varit nöjda med 
hur processen har gått till. Företaget har jobbat med, och kommer fortsätta jobba 
med, att återkoppla till sina uppdrag för att se hur kunden uppfattat det praktiska 
arbetet, kommunikationen samt resultatet. (R5) 
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Engagemanget i arbetsprocessen kan skilja sig åt beroende på hur relationen ser ut; 
 

”Det finns två enklare alternativ, enligt min mening. Det ena är att de är så 
engagerade i vad de vill ha att mitt jobb blir enkelt. Jag ringer upp kunden och 
frågar vad jag ska göra den här veckan och då uttrycker de vad de önskar. 
Därefter följer jag de riktlinjerna. Det andra alternativet är att de inte har några 
önskningar och då har jag hel frihet. Då kan jag istället föreslå vad vi ska göra. 
De två är enklast. Det svåraste är ju om de [kunden] är någonstans där i 
mitten, det finns lite engagemang men ändå inte.” (R4, 2015-05-06) 

 
En annan viktig del i engagemanget är att visa socialt engagemang; 
 

”(…) gör vi studiebesök också. Vi dricker en kaffe, tar en öl eller bjuder över 
de hit [kontoret] och bara umgås. Är det en restaurang så går vi dit och käkar 
eller hittar på andra aktiviteter. Vi vill visa att vi är intresserade av deras 
verksamhet och vad de gör.” (R1, 2015-05-04) 

 
Målsättningen är att företaget har en djupare dialog och ett partnerskap med sina 
kunder (R3) men det är ofta de som ligger på i relationerna (R1). R1 utvecklar; 
 

”De här kunderna har anlitat oss för att de oftast inte har tid att sköta sin 
internetmarknadsföring själva. Så då har vi en uppsökande roll i det hela. Vi 
ringer och föreslår eller utbildar kunden: ’Det här har funkat bra, vi kanske ska 
fortsätta att utveckla den här saken’. Och det är det som gör att de får den 
kontinuitet som de behöver i sin egen marknadsföring. Om vi inte skulle höra 
av oss är risken att de skjuter fram sin marknadsföring och den blir inte av. 
Därför är det så viktigt för oss att också ha ett tydligt schema för när vi ska 
höra av oss till kunden.” (R1, 2015-05-04) 

 
Det är något som även R2 påpekar, att det är viktigt att företaget får använda sin 
kunskap inom marknadsföring och kunden får fokusera på sitt. 
 
Något som är viktigt för Torbjörn & Frallan gällande engagemang är utbyte i form av 
kunskap, framförallt när de själva saknar sådan. Det är viktigt att veta vad för typ av 
produkter som skall marknadsföras och också hur branschen kunden verkar i 
fungerar. Därför är det viktigt att kunden själv får berätta detta och utveckla vad de 
tror är viktigt att uttrycka i den bransch de verkar inom. Torbjörn & Frallan anser sig 
vara experter på sitt område och kunden detsamma på sitt. (R1; R4) De anser att 
sina kunder är väl insatta i det de gör. I och med att företagen utbildar varandra anser 
R1 att de inte bara lär sig nya saker men också utvecklar varandras verksamheter 
och kunskapsområden samt växer tillsammans. 
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4.3.4 Långsiktighetsstadiet 
Som tidigare nämnt är personliga relationer viktigt hos Torbjörn & Frallan vilket 
samtliga respondenter betonar (R1; R2; R3; R4; R5). Ju längre i en affärsrelation 
företaget kommer, desto mer tror de att de personliga kontakterna, företagen 
emellan, betyder (R1; R5). Det är viktigt att lära känna personerna bakom företagen 
för att kunna få ut mer av affärsrelationerna än enbart de ekonomiska resurserna, 
och framförallt som ett verktyg i att skapa långsiktighet. (R1). Frågor om familj, 
vänner och vardagliga saker är vanligt förekommande (R1; R2). R2 framhåller 
betydelsen av att ha en öppenhet med kunderna, framförallt från deras egen sida; 
 

”Vi är väldigt mycket oss själva. Skämtar och pratar om allt möjligt, privat och 
högt och lågt, pinsamma, dumma och roliga saker. Vad jag gjorde i helgen, allt 
möjligt.” (R2, 2015-05-04) 
 

R4 ser det också som ett sätt att inhämta information. Han uttrycker att de lär känna 
kundens behov på ett annat sätt och att ett möte alltid ger dem möjligheter att finna 
information ”mellan raderna”. Det kan också tillåta Torbjörn & Frallan att upptäcka 
behov som kunderna själva kanske inte vet att de har. (R4)  
 
R2 uttrycker att det kan finnas en viss risk med att agera på ett alltför personligt plan 
och att det ibland kan flytta visst fokus från de affärsutbyten som skall göras. R4 ser 
det inte som något problem men nämner att det kan finnas en oklarhet i det, och att 
det även kan finnas vissa risker som otydlighet i kommunikationen eller missförstånd 
av olika slag (R4). Det är något som företaget också lärt sig under tidens gång (R5). 
Kunderna behöver bli välinformerade om affärerna som görs men så länge de är det 
ser R4 inte blandningen av affärer och privat som något hinder för att göra affärer. 
Snarare något som bidrar till att utveckla dessa (R4). 
 
I en del av långsiktighet ingår företagets Bucket List. (R1) En del av de pengar de 
tjänar i företaget går till listan för att kunna uppfylla målen men också för att kunna 
bjuda in kunder, samarbetspartner, de företaget jobbar med, att delta på resan (R1). 
Det gör företaget för att ytterligare kunna utveckla sina relationer och få närmare 
sådana (R1) men också för att fira framgångar och ha roligt tillsammans (R2). R2 
betonar vikten av att se företaget som en livsstil och en frihet att kunna göra vad de 
själva vill och strävar efter i livet. Att involvera listan som en del i företaget anses 
motivera anställda att klara vissa mål, men förhoppningen är också att locka till sig 
kunder som attraheras av den typen av livsstil (R2). R3 berättar om vikten av att göra 
saker som företaget brinner för, som de anser är spännande och roliga, för att även 
få inspiration och förbättra den kreativa processen. Det är något som han tror gynnar 
både personerna bakom arbetet men också resultat av uppdrag och därmed 
kundnöjdhet. 
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4.3.5 Sista stadiet 
Majoriteten av respondenterna (R1; R2; R3; R5) redogör för att företaget har väldigt 
mycket arbete vilket innebär att de hela tiden måste bedöma om det finns utrymme 
för att ingå i en ny relation eller påbörja ett nytt arbete med en kund.  
 

”(…) det är inte alltid man kan göra det [säga nej till en kund] men nu har vi så 
mycket jobb så vi måste tacka nej” (R2, 2015-05-04)  

 
R2 påpekar även att stadens storlek har stor betydelse och eftersom det finns många 
etablerade varumärken är det viktigt att hålla en balans i de relationer som de 
innehar. De vill aldrig avsluta en relation på ett skadligt sätt utan vill göra ett snyggt 
avslut även om de inte delar mening med företaget de arbetar med. (R2)  
 

” (…) eftersom staden inte är sådär jättestor och vi jobbar med ganska 
välkända varumärken, som har mycket kontakter och är duktiga på att 
nätverka. Det gäller att vi håller en balans och inte bara totaldissar en kund. Vi 
avslutar ju aldrig några samarbeten på ett osunt sätt utan (…) vi ser alltid till 
att vi gör ett snyggt avslut även om det inte har klickat.” (R2, 2015-05-04) 

 
I skrivande stund arbetar Torbjörn & Frallan främst med företag som vänder sig till 
konsumenter, det vill säga business-to-customer, men de vill i framtiden även 
utforska marknaden där företag säljer till varandra, det vill säga business-to-
business. Att vara drivna och utforska nya marknader är viktigt för motivationen i 
företaget. (R2) 
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5. Analys 
 

Nedan kopplas den teoretiska referensramen samman med den empiriska data som 
framkommit. 

 

5.1 Relationer 

Enligt Hallén, Johanson och Sayed-Mohamed (1991) har Europeiska företag ett mer 
långsiktigt tänk när det kommer till affärsrelationer. Hos Torbjörn & Frallan klargörs 
det genom alla respondenternas utsagor där de nämner att långsiktighet är något 
som de tydligt strävar efter och som bokstavligen står på hemsidan (R2). Ford et. al 
(2011) poängterar att affärsrelationer är det som driver ett företags verksamhet 
framåt samt att det krävs underhåll och investering för relationsutveckling. R1 
understryker att kundrelationerna i företaget är det som ligger i fokus och samtliga 
respondenter nämner att de vill skapa en nära relation till kunderna. Torbjörn & 
Frallan erbjuder som tjänsteföretag sin kunskap snarare än produkter och därmed blir 
det viktigt att värdera sådana egenskaper. De tävlar i mjuka värden så som 
relationer, varumärken och anställda snarare än med produkter och priser. (R4) 
 
R2 förklarar att det är viktigt att skapa personliga relationer till de kunder och individer 
som de har kontakt med. De är noga med att visa intresse för sådant som inte har 
med arbete och affärer att göra och pratar mycket om livet i allmänhet. Familj, 
ambitioner och målsättningar är viktiga delar för att komma kunden närmare inpå 
livet. (R2) Genom att utöka förståelsen mellan parterna och utveckla personliga 
relationer kan en ultimat utbytesrelation nås, enligt Bennett & Robson (1999; 2005)  
 
Genom de pengar som tjänas in i företaget beskriver respondenterna att har de 
möjligheten till att uppnå de olika mål som finns, vilket Ford et. al (2011) även 
förklarar genom att det är möjligt för företag att anskaffa nyttor genom pengar som 
tjänas in. Enligt Ford et. al (2011) kan affärsrelationer även spara företag tid och 
pengar vilket kan ses hos Torbjörn & Frallan genom det R1 nämner att kunderna är 
det absolut centrala i företaget. R4 fortsätter förklara hur en tjänst som utförs för ett 
företag kan leda till att de i framtiden även hjälper dem med en annan. På så vis 
behöver de inte spendera tid på att inleda en ny relation med en ny kund för att sälja, 
vilket R1 ser som ett sätt att växa tillsammans med kunden.  

5.2 Utvecklingen av utbytesrelationer 

Enligt Ford (1980) beror utvecklingen av relationer bland annat på erfarenheten som 
innehas av den andra parten och individerna som arbetar på företagen. Det kan 
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upplevas hos Torbjörn & Frallan i form av det R5 påpekar med den kund som var 
mindre nöjd vid ett tillfälle men ändå valde att stanna kvar, då på grund av den 
personliga kontakt som fanns. 
 
Ytterligare en aspekt som har betydelse vid utvecklingen av relationer nämner Ford 
(1980) som social distans och är den kännedom som existerar till motparten. R4 
påpekar det genom hanteringen av hinder som kan tänkas uppstå och menar på att 
den hanteringen blir enklare genom den personliga kontakten till kunderna. Till en 
början ser företaget även till kundens behov och vad det är de kan tänkas vilja ha 
(R2; R5) för att sedan utgå därifrån när en tjänst ska utföras. En anpassning måste 
däremot även finnas från kundens sida i form av tillit till att företag vet vad de gör då 
de erhåller kunskap inom området och att det finns en anledning till varför kunden 
vände sig just dit. Det kan kopplas samman med den anpassningsbarhet som Ford 
(1980) nämner i de ändringar som respektive part kan tänkas göra för att möta 
kraven från motparten. R4 nämner däremot att det finns en gräns i hur långt 
anpassningen kan göras då de aldrig vill skapa en produkt som inte är bra eller något 
som de vet kunden inte kommer bli nöjd med.  

5.2.1 Förstadiet 
Enligt Ford (1980) finns olika anledningar till att nya affärsrelationer inleds vilket är 
tydligt hos Torbjörn & Frallan där flertal skäl finnas. R1 nämner att något som 
använts är den personliga kontakten med företag eller personer från tidigare 
affärsrelationer i andra sammanhang, likväl som upptäckandet av ett behov hos ett 
företag genom exempelvis föreläsningar eller det affärsnätverk som R5 nämnde. Just 
upptäckandet av ett behov upplyser Ford (1980) kan vara en anledning till att inleda 
en relation. Det nämner R4 att företaget gör även spontant ibland då de ser att ett 
företag skulle behöva hjälp i att utveckla en tjänst. I och med att gamla relationer har 
tagits med in i företaget innehas redan en erfarenhet av hur relationen har varit och 
hur den kan tänkas vara framöver. Den tidigare erfarenheten genererar i kunskap om 
de båda parternas tilltänkta agerande vilket kan leda till reducerad ovisshet och 
distans samt vetskap i hur engagemang och anpassning kan tänkas se ut. Ford 
(1980) nämner att det har betydelse när en granskning ska göras initialt av 
relationen. R2 betonar att de tidigare relationerna som tagits med från gamla 
erfarenheter är väldigt starka och att en ömsesidig trovärdighet existerar. 
 
Håkansson & Snehota (1995) uttrycker att affärsrelationer skapas och växer när 
företag gör utbyten med varandra och dessa utbyten i sig länkar samman andra 
aktiviteter hos företagen. Ford (1980) påpekar också att affärsrelationer alltid kommer 
ha en social utsträckning då den är byggd av individer. Aktörsbanden skapas när 
individerna lär känna varandra och interagerandet mellan dem är viktigt för att 
utveckla relationen (Ford, 1980). Hos Torbjörn & Frallan sker många utbyten genom 
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föreläsningar hos olika aktörer men också via eget deltagande i affärsnätverk. 
Företaget är aktiva i sökandet efter nya affärsrelationer och där är dessa forum 
verktyg för detta. (R1; R5) 

5.2.2 Det tidiga stadiet 
För att tydliggöra eventuella oklarheter och ekonomiska bitar tas kontakt i den 
tilltänkta relationen i det tidiga stadiet, enligt Ford (1980). Hos Frallan & Torbjörn 
bokas ett möte in efter att kontakt tidigare har tagits där de diskuterar hur ett framtida 
uppdrag ska se ut. De arbetar även med avtal, som kan formas olika, men som de 
vänder sig till om otydligheter skulle uppstå i relationerna, vilket R3 redogör för. Ford 
(1980, 343) påpekar att i det tidiga stadiet är båda parterna medvetna om riskerna. 
Ett sätt Torbjörn & Frallan har för att minska riskerna är just de avtal som skrivs, vilka 
existerar för att skydda båda parter, framhåller R3. Även R2 nämner avtalen och 
deras stora betydelse när en ny relation inleds och berättar om en avbetalningsplan 
som de har, vilket också kan ses som ett sätt att minimera risker för båda parter, där 
R3 medhåller. Håkansson & Snehota (1995) beskriver aktivitetslänkar som tekniska 
eller administrativa kopplingar som företag har med varandra och som knyts samman 
allteftersom en relation utvecklas. Hos Torbjörn & Frallan finns dessa bland annat i 
form av de nämnda avtalen. Dessa handlingar kopplar samman företaget med deras 
kunder och på så vis knyts vissa aktiviteter ihop. Tidsfristen på avtalen gör också att 
företagen blir länkande med varandra en garanterad tid, om inte kontrakten skulle 
brytas eller sägas upp. (R2) R1 berättar att det kan handla om statistik för en viss 
annons eller anmälningsforum som lagts upp på kundens hemsida.  
 
Ford (1980) hävdar att vid ett så tidigt stadie av en relation innehar parterna lite 
erfarenhet av varandra och Håkansson & Snehota (1995) hävdar att administrativa 
länkar ämnar till att följa vissa bestämda normer och regler. R2 påpekar att de tidigt i 
en relation känner om det är en kund de kan tänkas arbeta med beroende på de 
värderingar och mål som de innehar. Personkemi, lika värderingar och normer är 
avgörande för om en relation kan tänkas inledas. (R2) 
 
Både R1 och R3 nämner betydelsen av förväntningar i relationer och hur företagets 
roll ser ut i det. De vill kunna leva upp till de förväntningar som en kund initialt har och 
det har förekommit fall då de blivit tvungna till att hänvisa en kund vidare till ett annat 
företag för att förväntningarna ska kunna uppfyllas. Även Ford (1980) nämner detta i 
form av att en part inte vill fullfölja relationen eller att de hinder som uppstått inte har 
kunnat bearbetas för att gå vidare.  
 
Håkansson & Snehota (1995) redogör även för att ett förhållande mellan två företag 
kan påverka hur dessa utför sina enskilda aktiviteter på. Aktivitetslänkarna är 
grunden till att bygga sin organisation samt relationerna runtomkring den (Lenney & 
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Easton, 2005). När det kommer till relationer som påverkar varandra finns en delad 
uppfattning i företaget kring hur företaget ser på konkurrenter. Samtliga respondenter 
klargör att det alltid tas ett möte innan företaget tar ett avgörande beslut kring 
kunden, men de personliga inställningarna skiljer sig till viss grad. R1 redogör för att 
företaget försöker undvika att jobba med konkurrenter och att de helst vill hålla sig till 
en kund per nisch. Han förklarar att deras kunder ska jämföra sig med 
konkurrenterna och med Torbjörn & Frallans hjälp bli bättre än dessa. (R1) 
 
Detta är något som både R4 och R5 också påpekar. Slutresultaten skulle bli för lika 
om de skötte båda kundernas hela marknadsföringsprocess och de anser att 
företaget inte bör jobba direkt med konkurrenter, men att det också kan bero på vilka 
typer av tjänster det handlar om. (R4; R5) 
 
R2 däremot uttrycker att han endast ser arbetet i samma bransch som något som 
kan vara positivt eftersom tidigare kunskap om branschen då redan finns i företaget. 
Han anser att de tidigare då gjort till exempel en hemsida och då vet de vad som 
fungerar och inte fungerar i den branschen. (R2) R3 uttrycker också att företaget 
ibland inte kan hoppa över uppdrag på grund av överlevnad, att det ibland är viktigt 
att se till de ekonomiska bitarna och eventuellt ta ett jobb för att gynna företaget 
ekonomiskt.   

5.2.3 Utvecklingsstadiet 
I det här stadiet är det enligt Ford (1980) vanligt att utbytena mellan företagen börjar 
utvecklas. Kontrakt blir signerade, erfarenheten parterna emellan ökar och de har fått 
en bild av varandras normer och värderingar. Ovissheten är också tack vare det 
ovannämnda reducerad och företagen vet hur de ska anpassa sig efter varandra. 
Anpassning, social distans och erfarenhet utvecklas i detta stadie allt eftersom tiden 
går. (Ford 1980) Ett förhållande mellan två företag har också effekter på hur 
företagen kommer utnyttja sina resurser (Håkansson & Snehota, 1995) – då i form av 
fysiska faciliteter, eller framförallt, kunskap (Ford et. al, 2006). Det kan också 
förklaras som arbetskraft, utrustning, anläggning, image och ekonomiska medel 
(Håkansson & Snehota, 1995) och också som materialla eller immateriella, stabila 
eller ostabila, värdefulla eller värdelösa (Lenney & Easton, 2009). Hos Torbjörn & 
Frallan är det främst kunskap som fungerar som en resursbidning för inblandade 
parter. Företaget själva tar hjälp av en utomstående kontakt när det kommer till att 
förbättra olika processer och för att effektivisera sitt eget arbete. Kontakten har själv 
varit verksam inom entreprenörskap, kundkontakter och vet mycket om vad som 
krävs för att driva företag. Denne har bland annat bidragit med bedömningar av 
företagets externa kommunikation, arbetssätt och liknande. Hans roll fungerar som 
en form av mentor och kommer med ett öga utifrån för att upptäcka eventuella brister 
som kan förbättras. Utbytet med denna mentor är inget företaget betalar för, utan 
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något som uppkommit och gynnat företaget tack vare personliga kopplingar 
individerna emellan. Torbjörn & Frallan ser just sådana kontakter som väldigt viktiga 
och det är sådant de tror kommer gynna företaget i längden. (R3) Torbjörn & Frallan 
har också ett utbyte av kunskap med nya och befintliga kunder för att kunna optimera 
och anpassa marknadsföringen efter deras marknader. Det kan handla om nya 
marknader som de själva tidigare saknar kunskap om. Då låter de kunden utbilda 
dem själva om de viktigaste sakerna de behöver veta. På så sätt lär de av varandra 
för att kunna utvecklas tillsammans och skapa det bästa resultatet möjligt. (R1) 
 
Att förebygga risker och svårigheter som kan uppstå, kan göras genom stort 
engagemang från båda parterna (Ford, 1980). Hos Torbjörn & Frallan uttrycker 
samtliga respondenter betydelsen av långsiktighet i sina affärsrelationer. Företaget 
vill alltid kunna erbjuda en kontrakterad helhetslösning där flera moment ingår, för att 
försöka styra relationen mot någonting långsiktigt (R1; R5). Kontraktens utformning 
ämnar också till att få en tydlighet i vad parterna kommit överens om, allt för att 
minska risk för ovisshet eller missförstånd (R3). Engagemang är också något 
företaget ser som väldigt viktigt från just deras sida. De ser sig som den drivande 
parten i kommunikation med kunderna, eftersom de ofta blir anlitade på grund av 
tidsbrist hos kunderna. De har inte tid att bry sig om sin marknadsföring. Hos 
Torbjörn & Frallan upplevs att de måste visa stort engagemang hos kunden för att få 
marknadsföringsaktiviteter genomförda. Skulle det ansvaret istället läggas hos 
kunderna direkt tros marknadsföringen bortprioriteras på grund av den redan nämnda 
tidsbristen. En annan viktig del i det sociala engagemanget är att visa kunderna 
omsorg och att de är intresserade av kundernas bransch, något som företaget gör 
genom studiebesök. Är kunden till exempel en restaurang så åker de gärna dit för att 
äta och visa engagemang. (R1) 
 
Ford (1980) påpekar också hur parter sinsemellan kan göra utvärderingar beroende 
på hur långt i processerna och relationen de kommit. Utvärdering och återkoppling är 
en viktig del hos Torbjörn & Frallan (R5). I skrivande stund arbetar framförallt Bawan 
med både återkoppling externt men också internt. Han ser till hur processplaner följs, 
om saker sker på utsatta datum eller om det blir försenat. Han ringer också upp 
kunder för att se hur de upplever att relationen och arbetet har fungerat. (R1; R5) Det 
har tidigare funnits situationer där kunder har haft klagomål, men det är något som 
företaget ser som positivt för att kunna dra lärdom av. Tack vare klagomål har de 
blivit tvungna att hitta optimera och effektivisera sina processer – allt för att göra sina 
kunder nöjda. (R5) 
 
Uppföljningen har gjort att företaget fått direkt feedback på vad de kunnat göra bättre, 
för att sedan nästa gång använda den kritiken och effektivisera den externa 
kommunikationen i allmänhet och den interna kommunikationen i synnerhet. 
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Medvetenheten om det egna arbetet har förbättrats mycket tack vare fullföljningen 
och mätandet av kundnöjdheten. (R5) 

5.2.4 Långsiktighetsstadiet 
När en relation pågått och när flera utbyten skett mäts den inte längre i tid utan i den 
ömsesidiga betydelse som finns mellan parterna. Erfarenheter av större och mer 
kontinuerliga transaktioner kan göra att företagen upprättat standardiserade rutiner. 
Det kan också uppstå problem i form av att dessa rutiner inte ifrågasätts vilket kan 
påverka hela organisationerna samt utvecklingen av andra relationer. (Ford, 1980). 
Ingen av respondenterna hos Torbjörn & Frallan uttrycker något om att det finns 
några standardiserade rutiner, förutom kontinuerlig kommunikation, som upprättas 
efter en viss tid mellan parterna. Däremot är återigen de sociala aspekterna något 
som påverkar. Det teoretiska ramverket redogör för hur den sociala distansen i 
förhållandet, i det här stadiet, är nere på minimum och tydliga kontaktmönster samt 
starka personliga relationer har utvecklats (Ford, 1980). Samtliga respondenter 
berättar om vikten av personliga relationer och hur de önskar utveckla dessa för att 
kunna främja relationerna. På affärsmöten diskuteras inte längre endast affärer utan 
det är högt i tak och parterna diskuterar även på ett personligt plan. De anser att det 
är viktigt att de själva är öppna för att få kunderna att känna att de kan vara 
detsamma och därmed få en djupare relation. (R1; R2; R3). Att skapa en djupare 
relation ger företaget möjlighet att lära känna kunderna samtidigt som de lär känna 
individerna bakom. Genom en öppen dialog kan Torbjörn & Frallan även upptäcka 
behov som kunden själv inte tänkt på. (R4) 
 
Affärsrelationer kommer alltid påverkas av sociala aspekter då den är uppbyggd av 
individer. Individerna lär känna varandra och interagerandet mellan dem är 
avgörande för att utveckla tillit och förhållandet. Normer, värderingar, känslor och 
attityder tillhörande individerna kommer påverka hur utvecklingen, mot att bli en del 
av en gemenskap, går. Det är dessa sociala band som kallas aktörsband och de 
påverkar hur företaget kommer arbeta med andra företag. (Ford et. al, 2006) 
Aktörsbanden styrs av aktörerna, som kan vara allt från individer till kollektiv i form av 
grupper, avdelningar, organisationer eller organisationsnätverk (Lenney & Easton, 
2009).  
  
I Torbjörn & Frallans affärsutveckling spelar de sociala aspekterna en stor roll. Den 
personliga kontakten är väldigt viktig för att kunna skapa relationer både externt och 
internt. Det sociala samspelet mellan affärer och det personliga är avgörande när det 
kommer till att upprätta gynnsamma relationer. Personlighet, passion och energi 
influerar både relationen i sig men också ägarna och motivationen till att skapa 
affärsrelationer och behålla dessa. Inom företaget spelar de individuella 
värderingarna, åsikterna och normerna roll för vad för typ av kunder företaget väljer. 
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De har exempelvis valt bort ett samarbete med ett spelföretag då de inte står för den 
etik och moral som personerna bakom företaget själva gör. Här syns återigen att 
ägarnas personliga preferenser kring en viss kund har ett direkt avgörande för om en 
relation skall inledas eller inte.  
 
Ägarna bakom företaget betonar även hur viktig deras inställning till varför 
verksamheten drivs är. Torbjörn & Frallan ska drivas som en form av livsstil och som 
något som ska fungera som ett verktyg i att uppfylla roliga mål i form av en Bucket 
List. Den inställningen hoppas de kunna dela med sina kunder och på så vis skapa 
närmare relationer. (R1; R2) 
 
Ford (1980) påpekar att företagen gör anpassningar för att bevisa att parterna är 
engagerade och ämnar för ett långsiktigt förhållande. Torbjörn & Frallan vill, som 
tidigare nämnt, sikta mot långsiktighet och ett sätt att visa sina kunder det och 
utveckla relationerna är att uppleva roliga saker tillsammans. Det gör de genom att 
uppfylla personliga mål och drömmar tillsammans med kunder. Torbjörn & Frallans 
Bucket List används för att ge motivation, för att uppfylla egna drömmar och fira 
framgångar men inte bara internt i företaget. De ämnar också bjuda med sina kunder 
att delta på resan att pricka av aktiviteter på listan och på sätt önskar de att skapa en 
speciell gemenskap. Att få uppleva saker tillsammans med kunderna är något de 
sätter stort värde på. (R1) 
 
Ford (1980) påpekar dock faran med personliga relationer, att de kan ha en negativ 
inverkan eftersom det kan bli svårt att skilja på vad som är affärer och vad som är 
privat. R2 nämner att det ibland kan vara svårt för kunderna att hänga med i vad som 
bestäms, vad nästa steg är och så vidare. Personliga relationer med kunderna är 
dock inget som företaget upplever som ett problem. Dyker det upp några oklarheter 
så ordnas det. Tack vare fokus på att skapa personliga relationer, anser de att det 
sällan blir några konflikter eller problem som inte går att lösa. (R1; R2; R5)  

5.2.5 Sista stadiet 
Ford (1980) redogör att i sista stadiet görs bedömningar av både gamla och nya 
relationer. Det stämmer in på R2s utsaga om att företaget gör bedömningar av 
kunder som vill jobba med dem men med tidsaspekten som nu råder har de inte 
möjlighet att ta in nya kunder. Det är viktigt att kunna lägga tid på de kunder företaget 
tar in, även om de ibland gärna önskar att göra tid för intressanta kunder (R1).  
 
Ford (1980) nämner även ”det rätta sättet att göra business på”, vilket även kan ses 
tydligt hos Torbjörn & Frallan där R2 redogör att de aldrig vill avsluta en relation med 
en kund på ett skadligt sätt även om de inte har matchat med varandra där balansen 
i relationen är av stor vikt.   
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6. Slutsats & Diskussion 
 

Nedan presenteras de slutsatser som framkommit efter analysen och ämnar besvara 
studiens syfte samt frågeställning 

 

 
Studien ämnade till att beskriva vilka faktorer som är betydelsefulla i upparbetandet 
av affärsrelationer, för en mindre reklambyrå i reklambranschen. Frågeställningen 
nedan låg i fokus: 

 
”Vilka faktorer är betydande, för den mindre reklambyrån Torbjörn & Frallan i 
Eskilstuna, vid utvecklandet av affärsrelationer?” 

 
Slutsats 1 – Motverkande av osäkerhet  

Analysen indikerar på att företaget använder sig mycket av tidigare individuella 
kontaktnät i de inledande delarna av en affärsrelation. Genom att det redan finns en 
uppfattning av hur relationen tidigare varit kan osäkerheten parterna emellan 
reduceras. Av analysen framgick även att Torbjörn & Frallan är noga med att välja 
kunder som de själva anser ha en god personkemi med. Det är viktigt att koppling 
finns i form av drivkraft, passion och ambition – något som de anser finns i sitt egna 
företag. Dessa egenskaper är viktiga hos kunderna då de är något som Torbjörn & 
Frallan vill bli associerade med.   
 
För att ytterligare minska osäkerheten i affärsrelationen i de inledande delarna hålls 
ett möte med kunderna där diskussioner om framtida uppdrag förs, vilket framkom ur 
analysen. Där signeras även avtal för att skydda båda parterna samt en 
avbetalningsplan som oftast delas in månadsvis för att säkerställa en intäkt.    
 

Slutsats 2 - Personliga mål och drömmar 
Något som tydligt framkom ur analysen är hur Torbjörn & Frallan som företag drivs 
framåt. Ägarnas egna personliga mål och drömmar har stort inflytande på 
verksamheten, något som samtliga respondenter redovisade för. En viktig faktor i 
hela företaget är den Bucket list som ägarna upprättat, där den uttryckligen utgör 
grunden till varför företaget drivs och nya relationer skapas. Listan är direkt 
bidragande för hur företaget motiverar sina anställda både i mängd av uppdrag de 
skall åta sig men också i form av belöningar och firande av framgång. För att uppfylla 
vissa mål på listan vet ägarna hur mycket de behöver omsätta i företaget för att ha 
råd att slutföra målen. På det viset kan listan fungera som en motivationsfaktor i att 
vara ambitiösa för att lyckas. Den kan också vara en motivationsfaktor i att belönas. 
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När företaget lyckats med ett antal uppdrag kan det finnas en belöning i form av att 
fullborda ett av målen på listan – som till exempel kan vara en resa.  
 
Slutsats 3 - Personliga kopplingar 

Analysen pekade också ut en viktig taktik som företaget satsar på – nämligen att 
vara väldigt personliga med sina kunder. De anser att det är väldigt viktigt att skapa 
en närhet, gemenskap och ett förhållande med individen bakom varje affärsrelation 
för att på så sätt underlätta utbyten och utveckling tillsammans. Detta är något som 
är genomgående viktigt i alla steg av utveckling – både gällande nya relationer men 
också i de befintliga. Tack vare de personliga relationerna bakom affärer som gjorts, 
har företaget även kunnat få användbar feedback av kunder för att själva kunna 
utvecklas. En kund som inte var helt nöjd med en process och ett slutresultat, valde 
trots det att stanna kvar. Det ansågs vara på grund av den personliga koppling som 
ägarna hade med individen bakom affärsrelationen.  
 
En risk med att låta personliga kopplingar styra affärsrelationer är att individerna 
själva har olika inställningar, framförallt gällande intressen för nya branscher. Detta 
var något som fanns i analysen. Företagets anställda hade i frågan om att jobba med 
konkurrerande företag, olika syn. Några såg det som en nackdel, medan en annan 
såg det som en fördel. Det kan indikera på en viss osäkerhet hur företaget i fråga 
ställer sig gällande ett visst ämne. Företaget jobbar dock med gemensamma möten 
där avgörande beslut tas, men inte alltid utan diskussion.  
 
Slutsats 4 - Resursutbyte 
 
När företaget kommit överens med en kund om att samarbeta uppkommer ännu en 
viktig faktor – nämligen att utbyta resurser och i synnerhet då kunskap. Analysen 
indikerar på att företaget anser att kunskapen är viktig för att utveckla en relation, 
även om det är en redan befintlig sådan. Engagemang är en annan viktig faktor i 
resursutbytet och där ser Torbjörn & Frallan till att ha en uppsökande roll, allt för att 
hålla tydlighet, kontinuitet i uppdrag och fortsatt reducera risker. De tar även hjälp 
utifrån för att kunna optimera sitt egna arbetssätt och processer.  
 
Slutsats 5 - Långsiktighet  
Analysen indikerar på att en långsiktig satsning i alla relationer är något som det 
arbetas med kontinuerligt hos Torbjörn & Frallan. Det bekräftas också av samtliga 
respondenters utsagor. Den planen som finns med att introducera kunderna för en 
eventuell ny produkt eller tjänst när en annan är slutförd talar för att de satsar på att 
behålla de kunder som redan finns. Det tydliggörs även med de nya kunderna som 
företaget får eftersom de omedelbart bli förmedlade att långsiktighet är något som 
ligger i fokus. Som tidigare nämnt upprättas alltid kontrakt med nya kunder och dessa 
gör att parterna blir bundna med varandra under en period. Utöver kunderna blir även 
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nya medarbetare informerade om långsiktigheten när de ska börja jobba hos 
företaget så att de kan föra budskapet vidare. Genom att alla parter har en tydlig bild 
av hur ett företag är styrt kan det minska eventuella missförstånd i inledandet av nya 
relationer. Långsiktighet är alltså något som genomsyrar samtliga steg i en utveckling 
av affärsrelationer hos Torbjörn & Frallan.  

6.1 Slutdiskussion 
Slutsatserna som denna studie dragit kan främst kopplas till reklambranschen och i 
synnerhet till en mindre reklambyrå. För att resultatet ska kunna appliceras på andra 
branscher och/eller företag bör vidare studier inom ämnet genomföras (Se ”7. 
Förslag till fortsatta studier”). 
 
Något som också bör tas i beaktning är att studieobjektet i denna undersökning är av 
mindre storlek. Det kan till exempel leda till att företagets styre kan se annorlunda ut i 
jämförelse med andra företag i branschen.  
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7. Förslag till fortsatta studier 
 

I avsnittet nedan presenteras förslag på områden som i framtiden kan vara av intresse att 
vidare studera.   

 

 
Denna studie beskrev hur en mindre reklambyrå upparbetade sina affärsrelationer för 
att bli konkurrenskraftiga i sin bransch. Därmed kan ett förslag för vidare forskning 
inom ämnet vara att undersöka om det skiljer sig markant mellan företag som har 
samma storlek även om branschen är annorlunda. Ytterligare ett fält att undersöka är 
hur det kan skilja sig mellan företag inom samma bransch men som är av olika 
storlek. Det kan även vara av intresse att vända sig internationellt, där en jämförelse 
kan göras på två företag av samma storlek och som är i samma bransch men verkar 
på olika marknader. Att se hur det kan skilja sig nationellt beroende på vilken storlek 
staden har som två olika företag verkar på är ytterligare ett intresseområde som kan 
studeras.  
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Bilagor   
Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 
Innan intervjun  
Detta är en studie som genomförs på Mälardalens Högskola akademin för ekonomi, 
samhälle och teknik på kandidatnivå, vilket innebär att den kommer publiceras. 
Studien handlar om relationer i affärssammanhang och att delta är frivilligt. Inga 
personliga frågor kommer att ställas och det är möjligt att vara anonym om så 
önskas. Om respondenten godkänner kommer intervjun att spelas in för att båda 
parter ska kunna känna sig avslappnade under intervjun.  
 
Generell bakgrundsfakta 

• Berätta om dig själv samt vad du har för position i företaget och hur företaget 
är uppbyggt. (Ledning och anställda samt deras roll i företaget) 

 
Relationer 

• Hur ser ni på användandet av relationer i er affärsverksamhet? Ligger fokus 
på färre och långsiktiga eller fler och kortsiktiga? 

• Har ni ett framtids-tänk när det kommer till relationer? 
 
Utveckling av utbytesrelationer 

• Vad kan vara en anledning till att ni inleder nya relationer? 
• Hur hittar ni nya relationer? 
• Vad kan vara en anledning till att ni inte inleder nya relationer? 
• Om en konflikt uppstår i en relation – hur hanteras den? Kan hanteringen 

skilja sig åt beroende på typ av relation? 
• Hur tas kontakt för att inleda en ny relation? 
• Finns det några risker när ni inleder nya relationer? 
• Hur ser ni på engagemang i en befintlig relation?  
• Är det viktigt att båda parter är lika engagerade? På vilket sätt? 
• Känner ni att det är svårt att skilja på personliga relationer och 

affärsrelationer? Varför/Varför inte? 
• Anpassar ni er utefter kundens krav? Om ja, finns det en gräns för hur långt ni 

kan gå? 
• När ett uppdrag genomförts, gör ni en utvärdering av relationen? Om ja, hur? 

 
ARA-modellen  

• Kan en relation som ni innehar ha inverkan på en annan? 
• Har ni några tekniska eller administrativa kopplingar till andra företag? På 

vilket sätt? Påverkar dessa kopplingar hur företaget enskilt arbetar? 
• Om kunskap inom ett visst är otillräcklig – hur löses en sådan situation? 
• Kan individers åsikter och värderingar påverka utvecklingen av en relation? 

 
Efter intervjun 
Om det är så att komplettering behövs efter denna intervju finns det möjlighet till att vi 
kan höra av oss till er? 


