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Abstract 
The purpose of this thesis is to find out how clients at Effect Reklambyrå (an advertising agency) view 
the communication and relationship with Effect. Conclusions are then drawn based on what the 
clients say. The conclusions show how Effect can improve in these areas. 
 
The study uses a qualitative research method since the phenomenon studied is complex and requires 
deep understanding. A total of 16 interviews took place. Seven clients were interviewed by phone 
and nine clients participated in a personal interview face-to-face. The result is based on appropriate 
theory within communication and the relationship between advertising agencies and clients, but also 
appropriate theory within communication and relationship between companies (business-to-
business). 
 
The conclusions drawn from theory and empirics show that it is important for Effect to be able to 
find the needs of every client and then fulfill them. Full service solutions create both competitive 
advantage and added value. That is why Effect needs to communicate to their clients what services 
they can offer. Furthermore, creativity was a hot topic during the interviews, and several clients said 
that Effect needs to be more creative and come up with innovative ideas. 
 



 

 

Sammanfattning 
Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur Effect Reklambyrås kunder anser att 
kommunikationen och relationen med reklambyrån fungerar. Utifrån vad kunderna tyckte dras sedan 
slutsatser som visar hur Effect kan förbättra kommunikationen och relationen med sina kunder.  
 
Studien genomförs med en kvalitativ metod då det fenomen som studerades är komplext och kräver 
djup förståelse. Totalt intervjuades 16 kunder där sju av dessa intervjuer var telefonintervjuer och 
nio intervjuer var personliga intervjuer. Resultatet är baserat på relevant teori inom kommunikation 
och relation mellan reklambyråer och kunder, men även relevant teori inom kommunikation och 
relation mellan företag (business-to-business). 
 
De slutsatser som dras utifrån teori och empiri är att det för Effect är viktigt med individanpassning. 
De behöver undersöka vilka behov varje enskild kund har och sedan tillgodose dessa. Totallösningar 
skapar både konkurrensfördelar och mervärde för kunden, och därför behöver Effect som ett första 
steg bli bättre på att informera om alla de tjänster som de kan tillhandahålla. Vidare var kreativitet 
ett hett diskussionsämne i intervjuerna, och flera av de intervjuade kunderna menade att Effect 
behöver bli mer kreativa och komma med fler nya idéer.
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1 Inledning 
Företag spenderar allt mindre pengar på marknadsföring. Till exempel var år 2009 det år som USA 
fick uppleva den kraftigaste procentuella nedgången i utgifter för marknadsföring sedan den stora 
depressionen (Colantuono, 2010). Detta innebär tuffare tider för reklambyråerna som behöver hålla 
fast i sina nuvarande kunder och eventuellt också skaffa fler för att kunna ligga på samma 
inkomstnivå som tidigare. Den här undersökningen är en del av Effects arbete med att förbättra sina 
kundrelationer och genom det också bibehålla och förlänga relationerna med sina kunder. 

1.1 Bakgrund 

Effect Reklambyrå är en reklambyrå med huvudkontor i Vimmerby som startades 1965. De har även 
kontor i Huskvarna och Linköping. Effect har tidigare själva gjort undersökningar där de tagit reda på 
hur deras kunder ser på Effect som reklambyrå. Dessa undersökningar har dock enligt Effect inte varit 
tillräckligt objektiva. Kunderna har varit för snälla i sin kritik mot Effect enligt Effect själva. I och med 
att undersökningen som tas upp i denna uppsats inte är utförd av Effect är förhoppningen att 
kunderna som deltar i den här undersökningen ska vara mer objektiva än tidigare, och på så sätt 
hjälpa Effect att förbättra kommunikationen och relationen med sina kunder. 
 
Såhär beskriver Effect sig själva: ”Effect Reklambyrå startades 1965. Med över fyrtio års erfarenhet 
av hängivet reklambyråarbete är vi idag 13 personer som finns på våra kontor i Vimmerby, 
Husqvarna & Linköping. Okomplicerade, med fötterna på marken och resultatorienterade. Så är livet i 
Småland och så är vi själva, vi som jobbar här. Du som söker resultat och småländskt engagemang, 
välkommen till Effect Reklambyrå.” (Effect, 2011) 
 
Exempel på uppdrag som Effect har utfört under 2010 är en webbaserad utbildning kring trädskydd 
där uppdragsgivaren var Svensk Träskyddsförening. De har även ansvarat för idéer, skissning och 
tillverkning av Husqvarnas monter för mässan Nordiska Trädgårdar. Ett annat uppdrag som de hade 
under året var att utforma dekorer till bilar och skapa vepor för Åbro Bryggeri (Effect, 2011). 

1.2 Syfte 

Den här uppsatsen syftar till att visa vad Effects kunder tycker om kommunikationen och relationen 
med reklambyrån. Utifrån detta dras sedan slutsatser för hur Effect kan förbättra kommunikationen 
och relationen med sina kunder.  

1.3 Frågeställning 

Frågeställningen i den här rapporten är hur kunderna till Effect Reklambyrå upplever 
kommunikationen och relationen med reklambyrån. 

1.4 Avgränsningar 

Endast en del av Effects kunder har deltagit i denna undersökning. Alla aspekter inom 
kommunikation och relation behandlas inte, utan fokus ligger på kontaktfrekvens, 
kommunikationsmedium, samarbete, förståelse för kund, initiativ, förbättringspunkter och 
mervärde. 
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2 Metod 
I följande kapitel  presenteras valet av metod och motivering till varför denna metod har valts. Sedan 
följer presentation av hur insamlingen av material gått till, och till sist kritik mot källor och metod. 

2.1 Val av metod 

De tillvägagångssätt som har valts för att undersöka syftet med uppsatsen är personliga intervjuer 
och  telefonintervjuer. Effect har informerat om vilka kunder de är extra intresserade av att få veta 
hur dessa ser på kommunikationen och relationen med Effect. En personlig intervju alternativt 
telefonintervju har gjorts med 16 av dessa 26 kunder. För att få en djupare förståelse för hur dessa 
kunder ser på Effect och kommunikationen och relationen med dem används en kvalitativ metod i 
denna studie. Den kvalitativa metoden som används i denna studie har en fenomenologisk inriktning. 
 
Personliga intervjuer är den mest använda metoden för insamling av kvalitativ data (Frennhed, 
2010). De som använder sig av kvalitativa undersökningsmetoder försöker sällan att förenkla det de 
undersöker. Istället inser de att det de studerar är komplext och de försöker därför att beskriva det 
på ett mångfacetterat sätt (Leedy och Ormrod, 2009). 
 
Kvalitativ metod är en metod som kan användas när man försöker få en sann bild av hur man själv 
och andra uppfattar fenomen i omvärlden. Poängen med denna metod är att man genom en sådan 
inblick i människors tankevärld kan förstå deras attityder, förhållningssätt, reaktioner, 
ställningstaganden och handlingar mycket säkrare och bättre än om man enbart studerade deras 
yttre beteende (Leedy och Ormrod, 2009). 
 
I fenomenologisk pedagogik försöker man komma underfund med vad det finns för mönster i 
tänkande och omvärldsuppfattning, både hos sig själv och andra, vilket leder till att vi blir kritiskt 
reflekterande. Fokus för intresset kommer därmed att ligga på hur andra tänker istället för att 
försöka slå igenom sina egna tankar (Leedy och Ormrod, 2009). 
 
Med en fenomenologisk inriktning är målet i detta fall att förstå kommunikationen och relationen 
mellan Effect och kund ur kundens synvinkel. Fenomenologiska forskare använder sig nästan enbart 
av långa intervjuer där den intervjuade är en noggrann utvald deltagare. Ett vanligt antal deltagare är 
mellan 5 och 25 stycken, där alla har direkt erfarenhet av ämnet som undersöks. Den 
fenomenologiska intervjun är ofta ostrukturerad där forskaren och deltagarna försöker arbeta 
tillsammans för att nå fram till det allra viktigaste (Leedy och Ormrod, 2009). 

2.2 Val av intervjuobjekt 

Sju kunder till Effect Reklambyrå intervjuades via telefon och nio kunder deltog i en personlig 
intervju. Önskvärt hade varit att göra en personlig intervju med alla 26 av de kunder som Effect ansåg 
att det var extra viktigt att få åsikter från. Men om detta hade gjorts så hade det funnits för lite tid till 
att sammanställa och analysera materialet. De personliga intervjuerna gick till på det sättet att en tid 
för möte bokades, och intervjun ägde sedan rum hos kunden. 
 
De kunder som intervjuades valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att man väljer ut 
de intervjuobjekt som är lättast att nå (Malmö högskola, 2002). Anledningen till denna urvalsmetod 
är att det viktigaste var att få till stånd så många kvalitativa intervjuer som möjligt i och med att alla 
Effects kunder är lika representativa i denna undersökning (på så sätt att de just är Effects kunder). 
Därför lämpade sig ett bekvämlighetsurval bäst. 
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Resultatet av detta val blev att de kunder närmast Effects huvudkontor i Vimmerby intervjuades i en 
personlig intervju. Nackdelen med detta är enligt författaren att kommunikationen med Effect skiljer 
sig troligtvis för kunder vars kontor ligger nära Vimmerby jämfört med de kunder vars kontor ligger 
längre bort. De kunder som har kontor i närheten har självfallet större möjligheter till att träffa Effect 
öga mot öga. Detta är någonting som kan ha påverkat denna undersökning. 
 
För att personer och företag i den här rapporten ska vara anonyma har personnamnen bytts ut mot 
pX där X är bokstaven som anger vilken intervju i ordningen det är. A betyder att det är första 
intervjun, B betyder att det är andra och så vidare. Företagsnamnen har bytts ut mot fX där X även 
där är bokstaven som anger vilken intervju i ordningen det är. 

2.3 Insamling av intervjumaterial 

Frågeformuläret (se bilaga 1) skapades genom att välja ut intervjufrågor som behövdes för att svara 
på hur kunderna till Effect Reklambyrå upplever kommunikationen och relationen med reklambyrån. 
Intervjuerna startade genom att intervjuaren presenterade sig, sin utbildning, och sedan kort 
berättade om syftet med arbetet. Därefter påbörjades intervjuerna. Alla intervjuer gjordes enskilt. 
 
Intervjufrågorna fungerade som stöd i intervjuerna, men i och med att en fenomenologisk inriktning 
används i denna studie så var intervjuerna till viss del ostrukturerade, och intervjuaren försökte 
tillsammans med intervjuobjektet nå fram till det viktigaste utan att strikt gå efter intervjufrågorna. 
 
Författaren spelade in alla intervjuer med en diktafon. Anledningen till detta var att författaren ansåg 
att det var till stor hjälp då flera av frågorna var av sådan karaktär att de troligtvis skulle ge långa 
svar. Dessutom gjorde författaren bedömningen att intervjuerna skulle pågå i ungefär 30 minuter. 
Därför ansåg författaren att risken var stor att viss information skulle gå förlorad om endast 
anteckningar skulle ha förts. När en intervju spelas in finns risken att intervjuobjektet påverkas av 
detta och att då svaren skiljer sig jämfört med om intervjun inte skulle ha spelats in. Detta upplevdes 
dock inte vara ett problem under dessa intervjuer. 

2.4 Källkritik 

Författaren har försökt hålla en kritisk ställning till det teoretiska och empiriska materialet. De källor 
som författaren använder sig av bedöms som mycket trovärdiga. Anledningen till att teorimaterial 
från litteratur som utgivits så pass tidigt som 1984 används är att materialet fortfarande i hög grad 
bedöms som aktuellt och därmed också anses ha hög trovärdighet.  
 
Christian Grönroos som är författare till det material från 1984 som används som källa i rapporten är 
en av pionjärerna inom tjänstemarknadsföring i början av 80-talet och senare även inom 
relationsmarknadsföring (Forum för ekonomi och teknik, 1999). 

2.5 Metodkritik 

För denna undersökning används en kvalitativ metod med en fenomenologisk inriktning. Intervjuerna 
som gjordes i undersökningen var därför djupintervjuer där intervjuaren försökte få en 
mångfacetterad bild av situationen. 
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Intervjuerna vid användandet av en fenomenologisk inriktning ligger lika mycket i händerna på 
intervjuobjektet som på intervjuaren (Leedy och Ormrod, 2009). Detta har både fördelar och 
nackdelar anser författaren. Fördelen är att intervjuobjektet har möjlighet att uttrycka sig friare 
jämfört med mer strukturerade intervjuer vilket innebär att man lättare kan nå fram till det allra 
viktigaste. Nackdelen är att intervjuaren inte har lika stor kontroll på intervjun vilket innebär att det 
blir svårare att jämföra och analysera det insamlade materialet om de olika intervjuobjekten talar om 
olika saker. 
 
Vidare har kvalitativa metoder fördelarna att man kan beskriva komplicerade fenomen och processer 
och även närma sig en förståelse av mänskligt beteende (Granberg, 1996). Enligt författaren är det 
mycket väsentligt att kunna få en djupare förståelse i denna undersökning än vad en kvantitativ 
metod kan erbjuda i och med att frågeställningen i denna uppsats är så pass komplex. Det finns 
oerhört många tänkbara svar på hur en kund upplever kommunikationen och relationen med en 
reklambyrå. Därför valdes också en kvalitativ metod. 
 
Eventuella nackdelar med kvalitativa metoder har att göra med generaliserbarhet och validitet 
(Granberg, 1996). Generaliserbarhet syftar till att ta reda på om det går att dra generella slutsatser av 
resultatet. I denna undersökning är det dock inte meningen att nå ett generaliserbart resultat, utan 
snarare att få ta del av personliga och unika åsikter i ämnet. 
 
Validitet är synonymt med kvalitetskontroll och syftar till att undersökningen behandlar det den är 
tänkt att behandla, det vill säga att teori och empiri stämmer överens. Risken finns till exempel att 
intervjuobjektet, medvetet eller omedvetet, ger färgade svar beroende på att intervjuobjektet vet 
vem intervjuaren är, och syftet med undersökningen, och att de hade gett ett annat svar om någon 
annan hade frågat. Det finns även en risk att intervjuaren ställer ledande frågor i och med att han kan 
vara färgad av sin utbildning. Även om det knappast är troligt att intervjuobjekten gav oärliga svar är 
det ingenting man helt bör bortse från i och med att risken finns. 
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3 Teori 
Denna del består av en teoretisk grund som kommer att användas till att analysera den empiriska 
delen av uppsatsen. Teoridelen är inte enbart baserad specifikt på reklambranschen, utan den är 
även sedd ur perspektivet business-to-business för tjänsteleverantörer. Varför teori med anknytning 
till business-to-business för tjänsteleverantörer används, och inte enbart teori för reklambranschen 
beror på att författaren vill ge ett brett perspektiv på det som behandlas i denna rapport. Effect är en 
tjänsteleverantör vilket gör att teori med anknytning till business-to-business för tjästeleverantörer 
är aktuellt i allra högsta grad. 

3.1 Reklambranschen 

För att till fullo förstå hur en reklambyrå kan förbättra kommunikationen och relationen med sina 
kunder behövs en inblick i hur reklambranschen ser ut. 
 
Reklambranschen är sammansatt av många olika slags företag som till exempel annonsörer, 
reklambyråer, medieorganisationer och en mängd tjänsteleverantörer som bland andra fotografer, 
tryckerier och undersökningsföretag. Annonsörerna, alltså kunderna, är nyckefigurer i branchen. De 
har produkterna eller tjänsterna som ska marknadsföras, och det är dem som betalar för 
marknadsföringen (Halinen, 1997). 
 
Reklambyråer är tjänsteföretag som är specialiserade inom planering och verkställande av 
annonsering åt sina kunder. En reklambyrå utför det uppdrag som de får av kunden. Under 
uppdragets gång är kunden delaktig i de beslut som tas. Reklambyrån tar, förutom de kreativa och de 
medierelaterade besluten, även ofta fram kompletterande undersökningsmaterial. Ibland är de även 
involverade i kundens marknadsföringsplan. Hur mycket reklambyrån är involverad varierar dock från 
fall till fall (Halinen, 1997). 
 
Reklambranschen är en bransch med hög konkurrens. Reklambyråerna konkurrerar inte enbart med 
varandra, utan även med annonsörernas egna marknadsavdelningar och andra medieorganisationer. 
Den största konkurrensfördelen för reklambyråer har varit utbudet och specialiseringen av tjänster, 
pris, rykte och kvalitet på personal (Halinen, 1997). 

3.2 Tid 

Det är uppenbart att tid är en viktig faktor inom ett processorienterat perspektiv. Kunden gör 
bedömningar och har förväntningar innan processen börjar (processen i det här fallet är det 
fortgående samarbetet mellan tjänsteleverantören och kunden). Vid vissa tillfällen är det första 
gången man gör affärer med varandra, och då finns alltså ingen relation sedan tidigare. Tiden går och 
uppdraget slutförs. Nya uppdrag kan sedan påbörjas och eventuellt inkludera nya sorters 
interaktioner. Därigenom skapas relationen som utvecklas på ett spiralliknande sätt som ett resultat 
av affärerna och kundens respons på dessa. Det kan handla om positiva, neutrala eller negativa 
känslor, tankar och handlingar med kunden, som påverkar relationen över tid (Bovik, 2004). 
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3.3 Totallösning 

Flera forskare understryker hur viktigt det är att kunna erbjuda totallösningar för att skapa värde för 
kunden. Kunder letar inte efter enstaka produkter eller tjänster, utan snarare en totallösning för att 
hjälpa dem att få mer värde i deras egen värdeskapandeprocess. Totallösningen består av olika delar, 
som till exempel tjänster, programvara och bearbetat material som kombineras för att skapa ett 
erbjudande.  Tjänsteleverantören kan använda denna totallösning för att skapa konkurrensfördelar. 
Trots att själva kärnverksamheten eller den fysiska produkten enkelt kan kopieras av konkurrenter så 
är det inte enkelt att kopiera ett unikt utformat koncept (Bovik, 2004). 

3.4 Kreativitet 

Amerikanska studier har visat att prestationsrelaterade faktorer som till exempel djup av kreativitet, 
kunskap och erfarenhet i kundens marknad är viktiga delar vid val av reklambyrå. Kreativitet och att 
aktivt komma med nya idéer är också viktiga faktorer i de senare skedena av ett samarbete. I en 
studie från Nederländerna upptäckte man att kvaliteten av det kreativa arbetet var den huvudsakliga 
avgörande faktorn för den totala kundnöjdheten för en reklambyrå. Brist på kreativitet och låg 
standard på kreativt arbete har angivits som viktiga skäl för byte av reklambyrå och konflikter inom 
relationen mellan reklambyrå och kund (Halinen, 1997). 

3.5 Kritiska händelser vid relationsutveckling 

Varje interaktion mellan reklambyrån och kunden kan bidra till att fördjupa relationen eller till att 
avsluta relationen. Den vanligaste anledningen till byte av reklambyrå verkar vara kopplad till 
prestationen, och närmare bestämt kvaliteten av det kreativa arbetet. Olika uppfattningar om 
kreativitet leder snabbt till meningsskiljaktigheter. Minskad försäljning har också upptäckts vara en 
potentiell anledning till avslutat samarbete mellan reklambyrå och kund. Även förändring av 
marknadsföringsstrategin hos kunden kan vara en annan del av de kritiska händelserna i en sådan 
relation. Förändringar av marknadsföringsstrategin skapar press i och med att man då som kund kan 
behöva omvärdera sin syn på reklambyrån eftersom reklambyrån är tätt sammankopplad med den 
gamla och den eventuellt misslyckade marknadsföringsstrategin. Förtroendet för reklambyråns 
möjlighet att förändra sitt tänkande och komma med nya idéer kan vara lågt (Halinen, 1997). 
 
Personalförändringar hos kunden är också en potentiell kritisk händelse. Personfaktorer är viktiga 
både i början av en relation och vid avslut av en relation. Förändringar i personalen betyder normalt 
att de befintliga sociala kontakterna bryts, och kan därigenom försämra förtroendet och skapa 
osäkerhet. I dessa lägen är det viktigt att kunna lära känna nya människor och även att kunna visa 
flexibilitet genom att förändra fastställda beteenderutiner (Halinen, 1997). 

3.6 Det upplevda kundvärdet 

Det upplevda kundvärdet (customer-perceived value) har visat sig vara ett viktigt koncept att kunna 
behärska i praktiken eftersom det leder till kundtillfredsställelse och kundlojalitet. Tidigare studier 
gjorda om detta koncept har visat att det upplevda kundvärdet kan mätas genom att jämföra nytta 
(benefits) med uppoffringar (sacrifices). Två av de viktigaste faktorerna vad gäller det upplevda 
kundvärdet är totallösningar och långsiktiga relationer. Även tid är en viktig faktor, och det är en 
faktor som blir allt viktigare i och med ökad fokus på leveranstider, punktlighet och livscykler, etc. 
Det har visat sig att det finns olika avsikter med att mäta det upplevda kundvärdet i praktiken. I 
tidigare studier har de olika avsikterna rört ihop värdekonceptet. Därför har man utvecklat konceptet 
i olika riktningar, antingen i monetära termer eller uttryckt i den upplevda kvaliteten. Dessa olika 
perspektiv kompletterar varandra och är lika viktiga var för sig (Bovik, 2004). 
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Det upplevda kundvärdet är sett ur kundens perspektiv, även om det används för reklambyrån till att 
erbjuda och leverera värde. Ur kundens perspektiv är värdebedömningar av erbjudanden en naturlig 
del av verksamheten, som till exempel att värdera reklambyråer och relationer, förhandla för att 
uppnå de bästa tillgängliga villkoren och så vidare. Det har tidigare nämnts att totallösningar är ett 
sätt för reklambyrån att skapa värde för kunden, men totallösningar är komplext, och det är svårt för 
kunden att tolka alla aspekter ur ett värdeperspektiv. Därför är det viktigt för reklambyrån att 
bedöma värdet för kunden och sedan visualisera och kommunicera detta till kunden (Bovik, 2004). 

3.7 Kundbibehållning 

När man som chef för en tjänsteleverantör planerar för hur man ska kunna öka kundlojaliteten och 
behålla sina kunder finns det ett antal aspekter som man bör ha i åtanke. Chefer bör vårda 
kundrelationen både på ett yrkesmässigt och ett socialt plan. Chefer bör alltid sikta på att skapa en 
djup och långvarig relation med sina kunder, och eftersom tjänsteleverantörer endast har ett litet 
antal kunder behöver de anpassa sin verksamhet för varje enskild kund. Chefer behöver utbilda och 
träna sin personal på att interagera med kunder och på att uppföra sig på rätt sätt i och med att det 
är dem som är företagets ansikte och kompetens (Mascareigne, 2009). 
 
För att enklare kunna förbättra relationen med sina kunder rekommenderas det att 
tjänsteleverantörer har en databas som man kontinuerligt uppdaterar med kundinformation, både 
yrkesmässig och privat information. Dessutom bör chefer för tjänsteleverantörer skapa så kallade 
switching barriers för sina kunder så de inte byter tjänsteleverantör (Mascareigne, 2009). Switching 
barriers är kostnader direkt sammankopplade med byte av tjänsteleverantör. Dessa kostnader kan i 
viss mån kontrolleras av kundens nuvarande tjänsteleverantör. 

3.8 Tjänstekvalitet inom business-to-business 

Det finns tre faktorer som ligger till grund för en förståelse av köparens kvalitetskrav i en 
affärsrelation: 

 En förståelse för kundens kvalitetsuppfattning. 

 Kundernas olika kvalitetsprioriteringar. 

 Kundernas prioritetsförändingar, både under affärsrelationen och inom ett givet 
beslutsfattande organ. 

 
Genom grundliga undersökningar av dessa områden har företag möjligheten att hantera deras 
relationer mer lönsamt (Szmigin, 1993). 
 
Tjänstekvalitet kan delas in i två olika delar; teknisk och funktionell. Båda delar bidrar till den 
upplevda tjänstekvaliteten. Den tekniska kvaliteten kan mätas objektivt av konsumenten och kan till 
exempel handla om att hotellgästen får ett rum och en säng att sova i, och att kunden som beställer 
städning får sin lägenhet städad. Det är dock ofta den funktionella kvaliteten som i slutändan avgör 
vad konsumenten väljer. Den funktionella kvaliteten beskriver hur tjänsten levereras, och det kan ha 
att göra med tillgänglighet, utseende, attityd med mera. Konsumenten är med andra ord inte enbart 
intresserad av vad han får ut av tjänsten, utan också på vilket sätt han får ut det. Den funktionella 
kvaliteten uppfattas på ett subjektivt sätt och kan därför inte bli mätt på samma objektiva sätt som 
den tekniska kvaliteten. Den upplevda tjänsten är resultatet av vad konsumenten tycker om tjänstens 
olika aspekter där vissa är av teknisk art och vissa är av funktionell art. När den upplevda tjänsten 
jämförs med den förväntade tjänsten kan man få fram den upplevda tjänstekvaliteten (Grönroos, 
1984). 
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4 Empiri 
I följande avsnitt presenteras delar av det material som samlats in från intervjuerna. Anledningen till 
att inte allt material redovisas här beror på att det endast är vissa delar av materialet som är relevant 
för uppsatsens frågeställning. Intervjufrågorna är anpassade så att svaren kan användas till att svara 
på frågeställningen. Men allt eftersom undersökningen pågick blev det alltmer tydligt att det var 
vissa områden som var viktigare än andra. Som exempel kan nämnas att de kommunikationsmedier 
som kunderna använder för att kommunicera med reklambyrån inte är av största vikt att känna till 
för att svara på frågeställningen i denna rapport. 

4.1 Telefonintervjuer 

I följande avsnitt presenteras material från de sju telefonintervjuer som gjorts.  

4.1.1 pA, fA (Bilaga 2) 

pA är i det stora hela mycket positiv till Effect. Men en av de förbättringspunkter han tar upp är att 
Effect behöver arbeta snabbare alternativt inte ta på sig lika många uppdrag som man tidigare gjort. 
Han upplever att Effect har svårt att leverera i tid. pA påpekar också att man har en bra dialog med 
Effect, men sämre effektivitet vid leveranser.  
 
En annan förbättringspunkt som han pratar om är att Effect ibland ligger utanför sin kärnverksamhet 
och tar in folk utifrån när det handlar om hemsidor och profilprodukter. Detta innebär enligt honom 
att man inte har lika stor kontroll i och med att det är flera led inblandade. 
 
pA anser att Effect är bäst på deras kärnverksamhet som layoutarbete och liknande. Han säger också 
att Effect har varit till hjälp med att utveckla medlemsnyttan. De har fört in ett nytt tänk i 
organisationen med medlemsförmån, medlemsutveckling och medlemsnytta.  
 
pA tycker det är viktigt att Effect tar initiativ. Han är van att reklambyråer är på och hör av sig, frågar 
om läget och kanske försöker sälja in någonting nytt. Han säger att Effect hör av dig då och då, så det 
är bra, men att det naturligtvis alltid kan bli bättre. 

4.1.2 pB, fB (Bilaga 3) 

pB anser att Effect har lärt känna dem på ett sätt som de inte tillåtit någon annan att göra. Han 
menar att kommunikationen fungerar bra. pB tror att Effect är bäst på att hitta nyanserna och finliret 
i all kommunikation.  
 
pB säger att det är viktigt att Effect tar initiativ i och med att Effect rör sig i de kretsar som fB inte rör 
sig i. Samtidigt menar han att Effect som är innovativa och driftiga, i många fall är mer på hugget än 
fB orkar med att vara. ”Men det måste ju också landa i någonting konkret och där mäktar vi sällan 
med att hålla den takt vi borde hålla.” 
 
Enligt pB upplever fB ibland att Effect är lite för på, och att det blir för mycket sälj. ”Vi är ju inne i en 
konservativ bransch med konservativa kunder, och att då slå på stora trumman bara för att vi är 
störst i landet fungerar inte i alla sammanhang. Man får hitta en bra nivå. Det är stor skillnad mellan 
konsumentprodukter och industriella produkter.” 
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Angående hur Effect kan bli bättre säger pB: ”Ibland hänger de inte med rent tekniskt när det 
kommer till olika program. När vi skickade ut en PDF och ville att de skulle lösa det så man kunde 
rotera olika detaljer, men Effect lyckades inte lösa det och vi tyckte detta var lite märkligt.” 
 
För fB skapar Effect mervärde genom att de gärna vill hålla en röd tråd genom allting. pB tycker att 
leveranstiderna är bra, främst när det handlar om events och mässor, och att Effect i väldigt hög grad 
håller vad de lovar. Men pB påpekar också att han inte riktigt tycker Effect mäktar med när det gäller 
rent byråarbete, utan de drar runt med nöd och näppe. Det tar gärna längre tid än vad som tidigare 
sagts. 
 
På frågan om han har någonting övrigt att tillägga svarar pB: ”De är väldigt innovativa och de har 
idésprutor. Men ibland kan det de levererar vara på en annan nivå än vad vi tänkt oss, alltså mer 
inriktat på konsumentled än vad vi vill ha.” 

4.1.3 pC, fC (Bilaga 4) 

pC tycker att Effect är engagerade och pålitliga. Han anser att kommunikationen med Effect fungerar 
utmärkt . 
 
Anledningarna till att fC valt att samarbeta med Effect är enligt pC att de ville arbeta med en 
reklambyrå utanför Stockholm eftersom dessa arbetar på ett annorlunda sätt. fC ville ha en mer 
produktionsinriktad byrå med en annat synsätt, och Effect hade ett sätt att arbeta som fC gillade. 
 
pC menar att Effect förstår dem som företag, och att Effect tar mycket initiativ. Att Effect tar initiativ 
är väldigt viktigt när det gäller Almedalen, och det är oerhört centralt att Effect tar initiativ och 
fullföljer saker på egen hand enligt pC. 
 
pC kan eller vill inte svara på frågorna vad Effect är bäst respektive sämst på, och han vet inte vad 
Effect kan bli bättre på då han tycker att de har en fungerande organisation. 
 
Enligt pC skapar Effect mervärden genom att ha idéer och komma med förslag på förbättringar på 
områden där fC inte har kompetens.  
 
pC menar att Effect håller hög kvalitet, de håller alltid leveranstiderna, och de håller också vad de 
lovar. 

4.1.4 pD, fD (Bilaga 5) 

Effect är väldigt på och vill gärna hitta lösningar. Så uppfattar pD reklambyrån. Han tycker att 
kommunikationen fungerar bra, men skulle vilja att de var ännu snabbare vid återkoppling.  
 
Anledningarna till samarbetet mellan Effect och fD är enligt pD att Effect har en bra prisbild och att 
det finns en bra kemi mellan dem. Han menar att Effect förstår fD som företag. 
 
Att Effect tar initiativ är mycket viktigt eftersom de är experter inom kommunikation, och de behöver 
komma med nya tankar och idéer där fD inte är uppdaterade. Effect tar också, enligt pD, mycket 
initiativ i de flesta fall. Han säger också att det Effect är bäst på är att förstå deras situation. Det de 
kan bli bättre på är att oftare visa sin produktportfölj. pD menar också att Effect kan bli bättre på att 
erbjuda stora totala lösningar och små totala lösningar som de kan arbeta fram internt. 
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pD tycker att Effect skapar mervärde genom att de alltid är tillgängliga. Effects material håller hög 
kvalitet och de håller nästan alltid vad de lovar. I övrigt säger också pD att ”Effect är en bra och 
jordnära byra med hygglig innovationskraft”. 

4.1.5 pE, fE (Bilaga 6) 

På frågan hur pE uppfattar Effect säger hon: ”De är ju egentligen inte bara en reklambyrå för oss, de 
gör ju saker åt oss men det viktiga är att de är med och hjälper oss utveckla vår kedja.” 
 
pE tycker kommunikationen med Effect fungerar utmärkt. Anledningarna till att fE valt att samarbeta 
med Effect är enligt pE dels tack vare att Effect inte är en stockholmsbyrå, och dels tack vare 
personliga relationer. 
 
pE menar att Effect förstår dem bättre än vad de själva gör. Hon anser att det är jätteviktigt att Effect 
tar initiativ eftersom Effect är klokare än fE på vissa saker. pE tycker att Effect också tar mycket 
initiativ.  
 
pE anser att de alltid får allting sent, men hon tror att problemet ligger hos dem själva eftersom 
Effect är fantastiskt snabba. Hon menar att Effect håller vad de lovar åtta gånger av tio. Hon är glad 
över att Effect finns. 

4.1.6 pF, fF (Bilaga 7) 

pFs uppfattning om Effect är övervägande positiv, men han säger också att det kan vara lite problem 
med tider och deadlines. Kommunikationen fungerar mestadels bra, men han menar att det märks 
att Effect är en liten byrå eftersom han inte är helt nöjd med svarstiderna. 
 
Effect hade en bra inblick i företaget från början och Effect vet redan vad som förväntas. Det var en 
anledning till att fF valde att samarbeta med Effect enligt pF. Vidare anser han att det är för lite 
variation i det Effect levererar och att det inte finns någon djupare tanke bakom. pF menar också att 
det inte är viktigt att Effect tar initiativ när det inte finns något pågående projekt. Effect tar däremot 
initiativ under pågående projekt, och det upplever han som positivt. Effect är mycket snabba enligt 
pF, men de borde ha lite mer idéer och komma med nya saker. Han tror också att Effects interna 
kommunikation kan bli bättre. Det spricker då de tar in egna metoder. 
 
Han anser inte att Effect skapar mervärden, utan de levererar det som har sagts, varken mer eller 
mindre. Effect håller alltid vad de lovar, men ibland kan leveranstiderna vara mycket längre än 
förväntat. 

4.1.7 pG, fG (Bilaga 8) 

pG uppfattning om Effect är mycket bra, och han tycker även att kommunikationen med Effect 
fungerar bra. Anledningen till att fG valt att samarbeta med Effect är, enligt pG, tack vare goda 
personrelationer. Det är viktigt att Effect tar initiativ och pG menar att det är en växelverkan. fG ger 
uppdrag och Effect med sin kompetens kommer med självständiga synpunkter. Effect tar lagom 
mycket initiativ. 
 
Det bästa med Effect är enligt pG att de levererar genom sympatiska och trevliga former. Han tycker 
också att Effect skapar mervärden i form av att de har känsla för kunden. De gör inte strikt endast de 
uppdrag de fått, utan ser bredare på möjligheter och utveckling. Kvaliteten på levererat material är 
hög, Effect håller vad de lovar och pG har inga klagomål vad gäller leveranstider. 
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4.2 Personliga intervjuer 

I följande avsnitt presenteras material från de nio personliga intervjuer som gjorts. Med hänsyn till 
kunderna har alla personnamn och företagsnamn bytts ut mot fiktiva namn. 

4.2.1 pH, fH (Bilaga 9) 

pH uppfattar Effect på följande vis: ”Enkla att ha att göra med, lyhörda och har bra förståelse. Effect 
har ett bra sätt att jobba på och ett stort och värdefullt kontaktnät.” 
 
Hon ser inga problem med deras kommunikation, Effect är snabba på att svara. fH har en annan 
huvudbyrå, men de gör inte tillräckligt säljande annonser. Det är därför fH har valt att samarbeta 
med Effect enligt pH. 
 
Hon menar att Effect förstår fH mycket bra som företag, och det gick snabbt för Effect att komma in i 
tänket. För pH är det viktigt att Effect tar initiativ, men inget krav. Enligt henne tar Effect lagom 
mycket initiativ i nuläget. 
 
Effect är enligt pH bäst på att kunna se vilka behov fHs butiker har. Effect skapar mervärde genom att 
komma med förslag. Hon tycker också att Effect är snabba, det är hög kvalitet på levererat material 
och de håller alltid vad de lovar. 

4.2.2 pI, fI (Bilaga 10) 

Enligt pI är Effect ett professionellt företag med bred kompetens som täcker in deras behov. fIs 
kommunikation med Effect fungerar mycket bra.  
 
En av anledningarna till att fI valt att samarbeta med Effect är enligt pI att Effect har kompetens inom 
områden där de själva inte har den kompetens som krävs. Han tycker dock att Effect borde ta lite 
mer initiativ ibland. Han menar att fI ofta sitter fast i gamla vanor och därför är input från Effect 
värdefullt. 
 
pI säger att det Effect är bäst på är att hjälpa dem med layout för annonser, nyhetsbrev, broschyrer,  
web och även hjälpa dem med att ta fram en fungerande monter inför mässor.  
 
Det Effect kan bli bättre på är just att komma med mer input tycker pI. Han menar att idén med 
nyhetesbrevet var nyskapande och positiv, och att de vill ha mer sådana idéer. 
 
På frågan om han tror att Effect kan anpassa sig till framtidens krav svarar han såhär: ”Det finns en 
liten oro där. Man tappade ju en väldigt kompetent medarbetare och man tar ofta hjälp av 
utomstående när det gäller vissa delar. För våran del handlar det om att visas på förstasidan på 
Google och det känns inte som kompetensen för att lösa det finns i huset hos Effect. Då är man lite för 
mycket i händerna på de man anlitar.” 
 
Enligt pI skapar Effect mervärde i och med att fI har lärt sig mycket under resan med Effect. fI har fått 
mer kompetens och blivit mer insatta. 
 
Effect håller förväntad eller över förväntad kvalitet på det material de levererar menar pI. Han säger 
också att Effect alltid håller deadline och att de nästan alltid håller vad de lovar. 
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Under rubriken övrigt säger pI att Effects kompetens inom IT-frågor kanske borde stärkas lite. ”Det 
känns som de sitter i knät på några företag som har rätt kompetens. Det är synd att man tappade X 
(före detta anställd) som var deras ”IT-kille”.” 

4.2.3 pJ, fJ (Bilaga 11) 

pJ uppfattar Effect på följande vis: ”Effect är det självklara alternativet, helt suveräna. Service-
minded, och de vet vad vi vill ha. Positivt.” 
 
Kommunikationen anser hon fungerar utmärkt, man får svar direkt. Anledningen till att fJ valt att 
samarbeta med Effect är X (anställd hos Effect) menar pJ. Hon har känt X sedan tidigare och säger att 
X har stor förståelse för fJ och ger bästa möjliga service. 
 
För fJ är det mycket viktigt att Effect tar initiativ, de vill att Effect ska komma med nya och fräscha 
tankar utifrån säger pJ. Hon menar också att X är bra på att ta initiativ. På frågan vad Effect är bäst på 
svarar pJ följande: ”X är väldigt bra på att följa upp, och alltid ge mig ett svar trots att jag ringer 
klockan sju på kvällen. X släpper ingenting förrän det är färdigt, även om det är utanför arbetstid.” 
 
pJ menar att Effect skapar mervärde genom den personliga kommunikationen. Dessutom påpekar 
hon att det även är oerhört värdefullt med Effect som bollplank. 
 
pJ anser att det material Effect levererar är av väldigt hög kvalitet. De har otroligt snabba 
leveranstider och Effect håller alltid vad de lovar. Hon säger också att de skulle vilja ha en inbjudan 
till Effects kontor. De är nyfikna på hur det ser ut och hur Effect arbetar. 

4.2.4 pK, fK (Bilaga 12) 

pK uppfattar Effect som enkelt, jordnära och opretentiöst. Enkla och tydliga, man kan vara rakt på 
sak och säga vad man tycker. Han menar att Effect är som en marknadsavdelning, och han ringer 
egentligen hellre till Effect än till sin egen marknadsavdelning för att ställa vardagliga frågor. 
 
Enligt pK fungerar kommunikationen med Effect bra. Det är enkelt och rakt på. Man säger det man 
vill och man får det man vill ha. pK menar att Effect är en ofarlig byrå att ta in. De gör aldrig anspråk 
på att konkurrera ut någon eller bli huvudbyrå. Vidare menar han att Effect förstår dem som företag. 
Effect är mån om att lära sig och tar tid till det. De vill förstå hur det hänger ihop. 
 
Så här svarar pK på frågan hur viktigt det är att Effect tar initiativ: ”Inte alls viktigt när vi inte har haft 
en initial kontakt. Däremot när man väl har tagit fram en plan är det viktigt med initiativ. När man 
väl sitter i uppdrag vill man ju ha input och idéer.”  
 
Effect är bäst på relationer enligt pK. På frågan vad Effect är sämst på svarar han: ”De är lite insnöade 
på ett par leverantörer inom eventbemanning. De måste kunna särskilja sig där genom att även ha 
extremt bra bemanning. Jag tror de behöver leta mer efter nya partners.” pK tror också att Effect kan 
bli bättre på tekniksidan, och han tror de känner sig lite osäkra på nya media. 
 
Effect skapar mervärde genom att de fungerar som bollplank och kommer med kloka idéer säger pK. 
Han tycker också att Effect håller vad de lovar. Om man sätter ett leveransdatum så är det klart då. 
Men man brister i just att sätta det här datumet. 
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På frågan om han har någonting i övrigt att säga om Effect svarar han: ”Bra och gedigen byrå. Det är 
viktigt att de fortsätter hålla i och där de är, och se upp att landa där andra byråer landar, att man 
fakturerar för varje litet samtal och varje liten grej. De får inte bli giriga. Det måste få ligga lite 
bjudtid här och där för att kunna ro hem de stora grejerna. Det här har varit deras adelsmärke hela 
vägen och det är viktigt att de fortsätter så. Det är så de särskiljer sig från de andra byråerna.” 

4.2.5 pL, fL (Bilaga 13) 

pL beskriver Effect som en byrå han litar på och som gör bra saker. Han menar att kommunikationen 
med Effect fungerar bra, han förstår dem och de pratar på samma sätt.  
 
Enligt pL är det viktigt att Effect tar initiativ, och han säger att de gärna får ta mer initiativ än vad de 
redan gör. Angående initiativ säger han också: ”Ibland kommer de med nya grejer och då säger vi att 
det är för avancerat för oss, men det ska de ju inte ta som att vi inte vill ha, utan det får de gärna 
fortsätta med. Vi är lite traditionella och kör i gamla hjulspår, och därför kan det vara bra med nya 
tankar och idéer.” 
 
pL tycker att Effect är bra på att få saker gjorda i tid men han säger även att faktureringen tar för lång 
tid och inte är tillräckligt detaljerad. Han påpekar också att det känns lite farligt om hans kontakt med 
X (anställd hos Effect) bryts eftersom de har så mycket kontakt med varandra. Kvaliteten på det 
material som Effect levererar blir bättre och bättre säger pL, och han menar också att Effect håller 
tiderna och de håller också vad de lovar. 
 
I övrigt säger pL att han tycker det skulle vara roligt att sätta sig ner och prata i lugn och ro om hur de 
ska göra i framtiden. 

4.2.6 pM, fM (Bilaga 14) 

Så här beskriver pM Effect: ”Effect upplever jag som en administrativ byrå. Effect är väldigt bra på att 
göra saker där man själv har en klar bild på vad man vill ha ut. Vi har en bra relation, de ligger i länet 
och de är prestigelösa. Jag använder dem däremot inte till kampanjer där man vill få ut ett djupare 
budskap. Där tycker jag inte de räcker till i konkurrens med andra byråer.” 
 
Angående kommunikationen med Effect säger han: ”De känner själva att de inte vinner de här stora 
uppdragen och då känner jag att de har taggat ner litegrann. Jag har fått börja tjata och jag tror det 
beror på att de känner att de inte är vår huvudbyrå längre och då har deras inställning förändrats”. 
pM tror att Effect förstår dem som företag: ”Vi har haft ett långt samarbete och de har 
lokalkänndedomen. Effect är pålästa och är väldigt kunniga på det sättet.” 
 
Angående initiativ säger pM så här: ”Jag tycker en byrå idag dels ska kunna göra saker som jag eller 
företaget inte hinner med själva och dels ska byrån kunna vända på ett begrepp som jag är väl 
bekant med men på ett annat sätt. För när jag får ett korrektur till ett kampanjförslag så vill jag 
kunna känna ”ja jävlar, det var en bra vinkling på det”. Alltså att byrån tänker ett steg längre. Just i 
det fallet kanske Effect är lite tunna.” 
 
På frågan vad Effect är bäst på svarar han: ”Informationsrika och korrekturtunga trycksaker, och bra 
prisläge, det är en billig byrå att ha att göra med. Effect är också tålmodiga och prestigelösa.” 
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pM svarar följande på frågan vad Effect är sämst på: ”Att vara kreativa. Vi hade en upphandling för 
något år sedan och Effect kom med ett traditionellt förslag som var bra och prisvärt, men det hade 
inte det där extra. Vi hade också en tävling i en sommarkampanj som Effect arbetade med. Jag utgick 
från att det skulle vara klart på måndagen, men allt var inte klart på måndagen, så då fick vår 
webtekniker snabbt rycka in och lösa det på måndagen. Sånt är inte bra och man ska stämma av 
sådant innan kampanjen drar igång. Ska de ha uppdrag av fM i framtiden så måste de tänka mer 
kreativt. De måste höja sig ett par snäpp. Ibland brister det också i kommunikationen. Jag ska inte 
behöva ta kontakt med dem och fråga, utan de ska informera mig om hur läget är. Jag vill att de 
driver på mig mer som kund.” 
 
pM tycker att Effect skapar mervärde genom att ha väldigt bra kontakt när det gäller tryckerier vilket 
kan innebära snabbare leveranstider. På frågan vad han tycker om kvaliteten totalt sett på levererat 
material säger han att papper och leverans i regel är bra. Han menar dock att det blir väl många 
korrekturrundor ibland. 
 
I övrigt säger pM att det inte behöver krävas mycket för att göra det mycket enklare: ”De är gästfria 
och det finns inga ”hard feelings”. Men det är arbetsrelationen på vägen som kan vara trög ibland. 
Det är synd för med ganska lätta medel kan man göra det mycket enklare. Lite mera idéspruta och 
lite mera återkopplingar till kund. Just nu är jag tveksamt till att lägga större jobb på Effect.” 

4.2.7 pN, fN (Bilaga 15) 

pN anser att Effect bryr sig väldigt mycket om kunden. De är också snabba, gör ett bra jobb , ställer 
upp och håller tider.  På frågan om han anser att Effect förstår fN som företag svarar han: ”Ja det 
tycker jag. Men de stämmer av väldigt mycket vad vi vill ha ut vid uppstart av någonting nytt, och vi 
skulle önska lite mer kreativitet. Vi skulle vilja ha lite nytänk. De tror kanske att det är så här vi vill ha 
det, och så har det ju varit tidigare, men vi är inte låsta med det, utan vill jättegärna ha idéer som går 
åt ett annat håll samtidigt som vi behåller vår identitet.” 
 
pN tycker det är viktigt att Effect tar initiativ och han menar att de gärna får ta mer initiativ än vad de 
gör just nu. Han säger även att Effect skapar mervärde i form av att de bryr sig om fN och gör ett bra 
jobb. Effect är bäst på att hålla tider och vara tydliga enligt pN. Effect är sämst på att tänka i nya 
banor menar han, och säger att Effect borde tuffa till sig och våga tänka nytt. 
 
Slutligen säger pN att det är viktigt för Effect att förstå ett nystartat företags möjligheter och 
ekonomi. 

4.2.8 pO, fO (Bilaga 16) 

Så här beskriver pO Effect: ”Ganska kompetenta, men jag tycker att de har stagnerat de senaste 1,5 
åren. Jag upplever att idéerna har tagit slut.” Han säger också att kommunikationen med Effect 
fungerar bra, men när Effect levererat någonting som inte innehållsmässigt har varit bra så fungerar 
inte kommunikationen lika bra. 
 
pO anser att Effect har en hög lägstanivå och bred kompetens, men han säger också att problemet är 
att få ihop det, och man borde kommunicera mer internt. På frågan vad Effect är sämst på svarar 
han: ”De har ju uppdrag även åt X (annan kund) och det blir väldigt mycket X över det de då ska 
prestera till oss, och det funkar inte eftersom vi är ett konsumentinriktat företag. Jobbar man åt X så 
är det en viss form som gäller, men jobbar man åt oss så gäller inte den formen eftersom vi har flyttat 
oss från den formen.” 
 



15 

 

Han fortsätter att tala om hur Effect kan bli bättre: ”Jag upplever att de skulle behöva bredda sin 
kompetens så att de får någon med kompetens inom livsmedel eftersom det är så speciellt. När de 
ska kommunicera och göra säljsidor åt inköpsgrupper så  fattas det lite kompetens, och det är ju 
inköpsgruppen vi måste övertyga för att nå fram till konsumentnivå.” 
 
Slutligen säger pO följande: ”Det är ett väldigt bra företag på det sättet att det är bra medarbetare, 
gemytlig stämning och bra, trevliga människor. Man känner sig alltid välkommen, och det är ju 
positivt. Jag har ju lättare att stå ut med bristerna tack vare detta.” 

4.2.9 pP, fP (Bilaga 17) 

pP uppfattar Effect som kreativa, tillmötesgående och dåliga på att skicka fakturor. Hon tycker 
kommunikationen med Effect fungerar bra. Enligt pP är det jätteviktigt att Effect tar initiativ: ”Vi som 
företag förstår inte vad effekten kan bli av att kommunicera med kunden på ett visst sätt. Den 
kunskapen har inte funnits här. Reklambyrån skulle kunna bidra mycket mer med kunskap som leder 
till att hitta nya vägar att nå ut med sitt budskap. Där skulle de kunna hjälpa till mycket mer, och sälja 
mer genom att vara mer aktiva.” 
 
På frågan vad Effect är bäst på svarar hon kreativitet, och det de är sämst på är fakturering. Enligt 
henne skickar de fakturor för sent och klumpar ihop allting. pP tycker att Effect skapar mervärde i 
form av att man kan lita på dem. Hon tycker också att det material som Effect levererar håller hög 
kvalitet, de håller leveranstiderna och de håller också vad de lovar. 
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5 Resultat och diskussion 
I följande kapitel presenteras och diskuteras resultatet av empirin. 

5.1 Ingen ”stockholmsbyrå” 

Att Effect inte är en så kallad stockholmsbyrå är viktigt för flera kunder. pC och pE menar att detta 
var en anledning till att de började samarbeta med Effect. pC säger att de ville ha en mer 
produktionsinriktad byrå, och Effect hade ett sätt att arbeta som fC gillade.  
 
För Effect tror författaren att det är viktigt att försöka behålla sin image som okomplicerade och 
engagerade i och med att detta verkar vara viktigt för många av deras nuvarande kunder.  Självklart 
sa inte alla kunder som intervjuades rakt ut att de inte vill ha en stockholmsbyrå, men just Effects 
engagemang och enkelhet var någonting som ofta togs upp som en positiv sak. 
 
pK tar upp detta när han beskriver Effect: ”Enkelt, jordnära och opretentiöst. Enkla och tydliga, man 
kan vara rak och säga vad man tycker.” Detta är en åsikt som delas av merparten av de intervjuade 
kunderna. 

5.2 Kreativitet 

Ämnet kreativitet och hur kreativa Effect är i kundernas ögon är intressant tack vare att det finns 
stora skillnader här vad gäller hur kunderna ser på saken. pF menar att Effect borde ha lite mer idéer 
och komma med nya saker. pN önskar mer kreativitet och nytänk från Effect. pO tycker att Effects 
idéer har tagit slut, och pM säger att Effect är sämst på att vara kreativa. pP däremot tycker att Effect 
är bäst på att just vara kreativa. pB säger att Effect är väldigt innovativa och att de har idésprutor. 
 
Samtidigt som kreativitet är en av de kritiska faktorerna vid val av reklambyrå och vid relation med 
en reklambyrå så är kreativitet också en punkt som är svår att förbättra. Vid vissa tillfällen är det 
enda som behövs mer tid för att hitta en finurlig vinkling för det uppdrag man fått. Vid andra tillfällen 
räcker det dock inte med endast mer tid för att hitta denna vinkling. Hur bra en reklambyrå är på att 
vara kreativa är starkt sammankopplat med reklambyråns personal och hur kreativa dessa personer 
är. Detta i sin tur innebär att graden av kreativitet i det arbete som Effect utför även är 
sammankopplat med vilken eller vilka av Effects kontor kunderna har kontakt med. 
 
Här finns det alltså tydliga skillnader i vilken grad kunderna tycker att Effect är kreativa. Men man ska 
komma ihåg att det här är en komplex fråga och vad en person uppfattar som kreativt kan en annan 
person uppfatta som tråkigt och slitet. I och med att det finns så pass tydliga skillnader i svaren hos 
kunderna när det gäller Effects kreativitet tror författaren att det är viktigt att Effect försöker hitta de 
kunder som inte tycker att Effect är tillräckligt kreativa och sedan försöka förbättra detta. I och med 
att vissa kunder uppenbarligen tycker att Effect är väldigt kreativa finns det en risk att man slösar 
resurser om man försöker bli mer kreativ i sina samarbeten med alla kunder. 
 
Tydligt är att vissa kunder skulle uppskatta om Effect skulle vara mer kreativa och komma med nya 
idéer. Så för att förbättra sin kommunikation med sina kunder i det här fallet behöver alltså Effect bli 
mer nyskapande och komma med nya idéer. 
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5.3 Personliga relationer 

Genom att titta på resultatet från intervjuerna kan man tydligt se att många kunder säger att 
anledningen till att de valt att samarbeta med Effect är tack vare personliga relationer. pG säger till 
exempel att det var goda personrelationer som var anledningen till samarbetet med Effect, och pE 
menar att personliga relationer var en anledning till att de började samarbeta med Effect. 
 
Utifrån de intervjuer som gjorts kan författaren också dra slutsatsen att många kunder är nöjda med 
den personliga kommunikation de har med Effect. Detta bevisas inte minst av det som pK säger. Han 
menar att han egentligen hellre ringer till Effect än till sin egen marknadsavdelning för att ställa 
vardagliga frågor. pO säger att det är enklare att stå ut med Effect brister tack vare den goda 
personliga relationen: ”Det är ett väldigt bra företag på det sättet att det är bra medarbetare, 
gemytlig stämning och bra, trevliga människor. Man känner sig alltid välkommen, och det är ju 
positivt. Jag har ju lättare att stå ut med bristerna tack vare detta.” 
 
Goda personliga relationer och god personlig kommunikation med sina kunder är någonting som 
Effect har lyckats bra med, och det verkar som man får många kunder tack vare detta. Men i takt 
med att man får fler kunder finns det också risk att den personliga kontakten försämras. Eftersom 
den personliga kontakten är någonting som många kunder anser är mycket viktigt är det också viktigt 
att Effect försöker bibehålla detta, och kanske till och med tacka nej till uppdrag som man eventuellt 
inte har tid med, just för att kunna behålla den goda personliga kontakten. Utifrån de intervjuer som  
gjorts tror författaren att den personliga kontakten är så pass viktig. 

5.4 Bollplank 

Flera kunder tar upp att Effect skapar mervärde tack vare att de kan användas som bollplank. pJ 
menar att detta är oerhört värdefullt. pK säger också att han tycker det faktum att han kan använda 
Effect som bollplank är ett mervärde. 
 
För mindre företag tror författaren att detta är värdefullt. Dels tack vare att många av de mindre 
företagen inte har någon anställd med högre kompetens inom reklam och kommunikation, och dels 
tack vare att slutresultatet troligtvis blir bättre om man kan diskutera och bolla med varandra om hur 
det material som ska levereras ska se ut. 

5.5 Initiativ 

I ämnet initiativ kan man se en gemensam nämnare för vad nästan alla av de intervjuade kunderna 
tycker. De säger att det är mycket viktigt att Effect tar initiativ under ett pågående projekt. Om man 
däremot inte har någonting under arbete är det däremot inte alls lika viktigt att Effect tar initiativ. 
 
Vissa kunder är nöjda med hur mycket Effect tar initiativ, medan andra kunder inte är lika nöjda. pL, 
pM, pN och pP skulle önska mer initiativ från Effects sida. 
 
Enligt författaren behöver Effect känna av från fall till fall hur aktiv och initiativtagande man bör vara. 
Detta eftersom det i den här frågan inte verkar finnas någon metod man kan tillämpa för att få alla 
kunder nöjda. Värt att nämna är också att pB anser att Effect ibland är lite för på, och att det blir för 
mycket sälj. Jag tror dock inte Effect ska vara rädda för att kunderna ska tycka att de tar för mycket 
initiativ, men däremot kan det vara slöseri med tid och resurser om man tar ännu mer initiativ i ett 
samarbete med en kund som redan är nöjd med graden av initiativtagande från Effect. Det kan 
dessutom vara ett irritationsmoment. 
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5.6 Fakturor 

Det är endast två kunder som tagit upp att Effects fakturering är ett problem, men det verkar som 
dessa kunder tycker det är viktigt, speciellt pP som anser att det sämsta med Effect är hur de 
fakturerar. Både pP och pL vill att Effect skickar ut fakturor snabbare och att de ska vara mer 
detaljerade. 
 
Författaren anser att det här finns en möjlighet att få nöjdare kunder med relativt små medel. Det är 
visserligen svårt att veta hur tidsomfattande det är för Effect att skicka ut fakturorna snabbare och 
göra dem mer detaljerade, men samtidigt tror författaren att Effect tjänar på det. Dels eftersom de 
kan få in pengar för utfört arbete och material snabbare, och dels för att det troligtvis blir tydligare 
bokföring med mer detaljerade fakturor. 

5.7 Kompetens inom IT 

pA, pB och pI påpekar att Effect behöver skaffa större kompetens inom IT. De uttrycker sig dock lite 
olika. pA menar att Effect ibland ligger utanför sin kärnverksamhet och tar in folk utifrån när det 
gäller hemsidor och profilprodukter. Detta ser han som ett problem då man inte får lika stor kontroll i 
och med att det är flera led inblandade. 
 
pB har ett exempel på där Effect inte kunde lösa en teknisk detalj: ”Ibland hänger de inte med rent 
tekniskt när det kommer till olika program. När vi skickade ut en PDF och ville att de skulle lösa det så 
man kunde rotera olika detaljer, men Effect lyckades inte lösa det och vi tyckte detta var lite 
märkligt.” 
 
pI menar att det finns en oro i och med att Effect tappade en väldigt kompetent medarbetare inom 
området. Nu behöver Effect ofta ta hjälp av utomstående när det gäller vissa delar, och då är man lite 
för mycket i händerna på de man anlitar säger han. 
 
För författaren är det svårt att svara på hur Effect bäst kan lösa det här problemet. Men ett alternativ 
är att anställa en ny medarbetare med god IT-kompetens. Ett annat alternativ är att tacka nej till 
uppdrag där man till stor del måste ta hjälp av utomstående. Samtidigt vet författaren att Effect 
strävar efter att kunna erbjuda helhetslösningar, och därför tror inte författaren att det andra 
alternativet är aktuellt. 

5.8 Kompetens inom livsmedel 

pO tar upp en för dem viktig förbättringspunkt som handlar om kompetens inom livsmedel. Han 
säger så här: ”Jag upplever att de skulle behöva bredda sin kompetens så att de får någon med 
kompetens inom livsmedel eftersom det är så speciellt. När de ska kommunicera och göra säljsidor åt 
inköpsgrupper så  fattas det lite kompetens, och det är ju inköpsgruppen vi måste övertyga för att nå 
fram till konsumentnivå.” 
 
Effect har ett antal kunder som är inriktade på livsmedel, och därför är detta viktigt att tänka på. 
Även om man kanske inte måste nyanställa för att få mer kunskap om livsmedel tror författaren att 
man behöver lära sig lite mer om just livsmedel i och med att det är så speciellt. Initialt är ju det 
viktigaste att övertyga inköpsgrupperna, precis som pO säger.  
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6 Slutsatser 
Syftet med uppsatsen är att visa vad Effects kunder tycker om kommunikationen med Effect och hur 
de tycker att relationen fungerar. Uppsatsen syftar även till att behandla hur Effect kan förbättra 
kommunikationen och relationen med sina kunder. Studien består av totalt 16 djupintervjuer. 
 
Studien visar att det för Effect är oerhört viktigt med individanpassning. Med individanpassning 
menas i det här fallet att Effect behöver undersöka och tillgodose kundernas behov var för sig. Detta 
grundas på att Effects kunder består av många olika typer av företag och därmed finns det även stora 
skillnader i kunderas behov. Det här är någonting som bekräftas av resultatet från de intervjuer som 
gjordes, och som innebär att det är svårt att ge förbättringsförslag som är lämpade för alla Effects 
kunder. 
 
Vidare visar studien att det för Effect är viktigt att kunna erbjuda totallösningar då detta skapar både 
konkurrensfördelar och mervärde för kunden. Ett flertal av de kunder som intervjuades talade om att 
de inte kände till alla de tjänster som Effect erbjuder. Därför behöver Effect som ett första steg bli 
bättre på att informera om alla de tjänster som de kan tillhandahålla.  
 
Kvaliteten av det kreativa arbetet är en av de huvudsakliga avgörande faktorerna för den totala 
kundnöjdheten för en reklambyrå. Kreativitet och att aktivt komma med nya idéer är också viktiga 
faktorer i de senare skedena av ett samarbete. Vissa av de kunder som intervjuades menade att 
Effect behöver bli mer kreativa och komma med nya idéer. För Effect innebär detta att de behöver 
hitta vägar för att öka sin kreativitet. Det är viktigt inte enbart på grund av anledningarna ovan, utan 
också på grund av att brist på kreativitet och låg standard på kreativt arbete har angivits som viktiga 
skäl för byte av reklambyrå och konflikter inom relationen mellan reklambyrå och kund. 
 
Personalförändringar hos antingen reklambyrån eller kunden är en potentiellt kritisk händelse. Flera 
av de intervjuade kunderna uttryckte sin oro över detta. En kund menade att de var oroliga för att 
Effect inte längre har tillräcklig kompetens inom IT i och med att de tappade en anställd vars 
inriktning var just IT. En annan kund berättade att de nästan uteslutande har kontakt med endast en 
person på Effect vilket skapade viss oro i och med att han inte visste hur det skulle bli i framtiden om 
denna kontakt bryts. När personal på Effect slutar är det viktigt att snabbt och tydligt gå ut med 
information till berörda kunder. Effect behöver meddela vad som har hänt och hur det påverkar 
kunden. Om Effect lyckas med detta kommer det att bidra till att oron bland deras kunder minskar. 

6.1 Förslag till fortsatta studier 

För Effect tror författaren det kan vara värdefullt att vid fortsatta studier undersöka hur Effect har 
använt informationen från denna studie, till exempel genom att göra en liknande studie igen. Det kan 
även vara av intresse att intervjua före detta kunder för att ta reda på hur Effect kan motverka att de 
tappar kunder. Ett annat ämne för fortsatta studier skulle kunna vara hur kommunikation och 
relation med kunden skiljer sig beroende på vilket av Effects kontor kunden har huvudsaklig kontakt 
med, eller vilken kontaktperson kunden har hos Effect. 
 
För fortsatta studier om reklambranschen i allmänhet skulle det även vara intressant att studera om 
det finns några samband mellan kommunikation och relation, och i så fall vilka samband som finns. 
Till exempel att om reklambyrån och kunden träffas ofta ansikte mot ansikte så ökar eventuellt 
chansen för en långvarig relation. Att studera om och eventuellt hur reklambranschen skiljer sig från 
business-to-business för tjänsteleverantörer i allmänhet skulle också vara av intresse. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 Hur uppfattar du Effect? 

 Hur ofta har ni kontakt med Effect? 

 Tycker du att detta är för ofta, lagom eller för sällan? 

 Hur kommunicerar ni med Effect i dagsläget (till exempel via telefon, möten, email eller en 
kombination)? 

 Hur tycker du kommunikationen med Effect fungerar? 

 Vilka är anledningarna till att ni valt att samarbeta med Effect? 

 Anser du att Effect förstår er som företag? 

 Hur viktigt är det för er att Effect tar initiativ? 

 Varför/varför inte? 

 Hur mycket upplever du att Effect tar initiativ? 

 Vad är Effect bäst på? 

 Vad är Effect sämst på? 

 Hur kan Effect bli bättre? 

 Anser du att Effect kan anpassa sig till framtidens krav på kommunikation? 

 Skapar Effect mervärden utöver det konkreta projektet? 

 Om ja, på vilket sätt? 

 Hur hög kvalitet totalt sett håller det material ni har fått från Effect? 

 Vad har du att säga om Effects leveranstider? 

 I hur pass hög grad håller Effect vad de lovar? 

 Övrigt 



 

Bilaga 2 - Telefonintervju pA, fA 
Datum:  22 juni 2010 
Typ: Telefonintervju 
Intervjuobjekt: pA 
Företag: fA 

 
1. Hur uppfattar du Effect? 
En del saker har fungerat jättebra, man har jobbat med att ta fram nya layouter och man har gjort 
lite inspel med att utveckla medlemsnyttan. Ibland kan jag uppleva att Effect har tagit på sig lite för 
många uppdrag och man har haft svårt att leverera i tid. 
 
2. Hur ofta har ni kontakt med Effect?  
Minst några gånger i månaden. 
 
3. Tycker du att detta är för ofta, lagom eller för sällan? 
Lagom. 
 
4. Hur kommunicerar ni med Effect i dagsläget (till exempel via telefon, möten, email eller en 
kombination)? 
Mest email och telefon. 
 
5. Hur tycker du kommunikationen med Effect fungerar? 
Bra dialog, men sämre effektivitet vid leveranser. 
 
6. Vilka är anledningarna till att ni valt att samarbeta med Effect? 
Jag kom in när samarbetet med Effect redan fanns, så jag vet inte. 
 
7. Anser du att Effect förstår er som företag? 
Ja, det tycker jag. De är väldigt involverade, så det tror jag inte är några problem. 
 
8. Hur viktigt är det för er att Effect tar initiativ? 
Det är viktigt. 
 
9. Varför/varför inte? 
Jag är van att reklambyråer är på och hör av sig, frågar om läget och kanske försöker sälja in 
någonting nytt.  
 
10. Hur mycket upplever du att Effect tar initiativ? 
De hör av sig då och då, så det är bra, men det kan naturligtvis alltid bli bättre. 
 
11. Vad är Effect bäst på? 
Deras kärnverksamhet som layoutarbete och liknande. 
 
12. Vad är Effect sämst på? 
Jag tror att man ibland ligger utanför sin egen kärnverksamhet och tar in folk utifrån när det handlar 
om hemsidor och profilprodukter vilket innebär att man inte har lika stor kontroll i och med att det är 
flera led inblandade. Man kanske skulle lämna det åt experter inom dessa områden istället. 
 
 
 



 

13. Hur kan Effect bli bättre? 
Jag kommer inte på någonting nu direkt. Men som sagt, i den här världen går det fort, och jag tror 
man behöver arbeta snabbare. 
 
14. Anser du att Effect kan anpassa sig till framtidens krav på kommunikation? 
Ja, det tror jag i och med att man är inne i bland annat web. 
 
15. Skapar Effect mervärden utöver det konkreta projektet? 
Ja. 
 
16. Om ja, på vilket sätt? 
De har fört in ett nytt tänk i vår organisation med medlemsförmån, medlemsutveckling och 
medlemsnytta. 
 
17. Hur hög kvalitet totalt sett håller det material ni har fått från Effect? 
I stort sett bra, men det var någon bok de gjorde som blev lite fel. 
 
18. Vad har du att säga om Effects leveranstider? 
Ibland går det lite för sakta, och vissa saker ligger och skvalpar. 
 
19. I hur pass hög grad håller Effect vad de lovar? 
De håller vad de lovar. 
 
20. Övrigt 
 



 

Bilaga 3 - Telefonintervju pB, fB 
Datum:  23 juni 2010 
Typ: Telefonintervju 
Intervjuobjekt: pB 
Företag: fB 

 
1. Hur uppfattar du Effect? 
Vädligt bra. De har lärt känna oss på ett sätt som vi inte tillåtit någon annan att göra. 
 
2. Hur ofta har ni kontakt med Effect?  
Varierande, mer inför olika mässor. 
 
3. Tycker du att detta är för ofta, lagom eller för sällan? 
Lagom. 
 
4. Hur kommunicerar ni med Effect i dagsläget (till exempel via telefon, möten, email eller en 
kombination)? 
På alla plan. 
 
5. Hur tycker du kommunikationen med Effect fungerar? 
Den fungerar bra, vi är nöjda. 
 
6. Vilka är anledningarna till att ni valt att samarbeta med Effect? 
Från början tror jag det var från en personlig relation, och då hade man en bra personkemi. 
 
7. Anser du att Effect förstår er som företag? 
Ja. 
 
8. Hur viktigt är det för er att Effect tar initiativ? 
Det är viktigt.  
 
9. Varför/varför inte? 
I och med att de rör sig i de kretsar som vi inte rör oss i. 
 
10. Hur mycket upplever du att Effect tar initiativ? 
I många fall är Effect mer på hugget än vad vi orkar med att vara, och de är innovativa och driftiga. 
Men det måste ju också landa i någonting konkret och där mäktar vi sällan med att hålla den takt vi 
borde hålla. 
 
11. Vad är Effect bäst på? 
Jag tror det är att finna nyanserna och finliret i all kommunikation. 
 
12. Vad är Effect sämst på? 
Ibland upplever vi att de är för på, det blir för mycket sälj. Vi är ju inne i en konservativ bransch med 
konservativa kunder, och att då slå på stora trumman bara för att vi är störst i landet fungerar inte i 
alla sammanhang. Man får hitta en bra nivå. Det är stor skillnad mellan konsumentprodukter och 
industriella produkter. 
 
 
 



 

13. Hur kan Effect bli bättre? 
Ibland hänger de inte med rent tekniskt när det kommer till olika program. När vi skickade ut en PDF 
och ville att de skulle lösa det så man kunde rotera olika detaljer, men Effect lyckades inte lösa det 
och vi tyckte detta var lite märkligt. 
 
14. Anser du att Effect kan anpassa sig till framtidens krav på kommunikation? 
Ja det tror jag ju, men i det fallet jag precis nämnde så kändes det som om de gav upp väl enkelt. Jag 
vet inte ju inte hur mycket tid de la ner på det, men jag tyckte de gav upp för snabbt. Men annars har 
Effect bra teknisk kompetens, både inhouse och utomstående i närheten. 
 
15. Skapar Effect mervärden utöver det konkreta projektet? 
Ja. 
 
16. Om ja, på vilket sätt? 
I och med att de gärna vill hålla den här röda tråden genom allting, och det är ju bra. 
 
17. Hur hög kvalitet totalt sett håller det material ni har fått från Effect? 
Ibland kan det ta några turer innan det blir rätt, men det beror nog inte enbart på Effect, utan det 
tror jag även beror på hur vi kommunicerar. 
 
18. Vad har du att säga om Effects leveranstider? 
Bra leveranstider. 
 
19. I hur pass hög grad håller Effect vad de lovar? 
Väldigt hög grad. När det gäller events och mässor finns det alltid en deadline och den hålls, men ska 
de göra rent byråarbete så känns det inte som de mäktar med idag, utan de drar runt med nöd och 
näppe och får ut det de har sagt att de ska få ut. Det tar gärna längre tid än vad vi tidigare har sagt. 
 
20. Övrigt 
De är väldigt innovativa och de har idésprutor. Men ibland kan det de levererar vara på en annan 
nivå än vad vi tänkt oss, alltså mer inriktat på konsumentled än vad vi vill ha. 



 

Bilaga 4 - Telefonintervju pC, fC 
Datum:  23 juni 2010 
Typ: Telefonintervju 
Intervjuobjekt: pC 
Företag: fC 

 
1. Hur uppfattar du Effect? 
De är engagerade och pålitliga. 
 
2. Hur ofta har ni kontakt med Effect?  
Flera gånger per dag inför Almedalsveckan, men på vintern kan det gå fem månader utan kontakt. 
 
3. Tycker du att detta är för ofta, lagom eller för sällan? 
 
4. Hur kommunicerar ni med Effect i dagsläget (till exempel via telefon, möten, email eller en 
kombination)? 
Mest email och en del via telefon. 
 
5. Hur tycker du kommunikationen med Effect fungerar? 
Utmärkt. 
 
6. Vilka är anledningarna till att ni valt att samarbeta med Effect? 
De hade kontakter och vi ville arbeta med en byrå utanför Stockholm då de arbetar på ett 
annorlunda sätt. Vi ville ha en mer produktionsinriktad byrå med en annan approach, och de hade ett 
sätt att arbeta som vi gillade. 
 
7. Anser du att Effect förstår er som företag? 
Ja. 
 
8. Hur viktigt är det för er att Effect tar initiativ? 
Det är väldigt viktigt när det gäller Almedalen.  
 
9. Varför/varför inte? 
Oerhört centralt att de tar initiativ och fullföljer saker på egen hand. 
 
10. Hur mycket upplever du att Effect tar initiativ? 
De tar mycket initiativ, så det fungerar bra. 
 
11. Vad är Effect bäst på? 
Kan inte svara på den frågan. 
 
12. Vad är Effect sämst på? 
Kan inte svara på den frågan. 
 
13. Hur kan Effect bli bättre? 
Jag vet inte, vi har ju jobbat några år med Almedalen och vi har en fungerande organisation. 
 
14. Anser du att Effect kan anpassa sig till framtidens krav på kommunikation? 
Ja. 
 



 

15. Skapar Effect mervärden utöver det konkreta projektet? 
Ja. 
 
16. Om ja, på vilket sätt? 
De har idéer och kommer med förslag på förbättringar på områden där inte vi har kompetens.  
 
17. Hur hög kvalitet totalt sett håller det material ni har fått från Effect? 
Hög kvalitet. Vi är nöjda. 
 
18. Vad har du att säga om Effects leveranstider? 
De håller alltid leveranstiderna i våra projekt. 
 
19. I hur pass hög grad håller Effect vad de lovar? 
De håller vad de lovar. 
 
20. Övrigt 
Vi har ett samarbete där Effect producerar vårt Almedalsevent och fungerar som en produktionsbyrå. 



 

Bilaga 5 - Telefonintervju pD, fD 
Datum:  28 juni 2010 
Typ: Telefonintervju 
Intervjuobjekt: pD 
Företag: fD 

 
1. Hur uppfattar du Effect? 
De är väldigt på, vill gärna hitta lösningar. 
 
2. Hur ofta har ni kontakt med Effect?  
Varannan vecka ungefär. 
 
3. Tycker du att detta är för ofta, lagom eller för sällan? 
Lagom. 
 
4. Hur kommunicerar ni med Effect i dagsläget (till exempel via telefon, möten, email eller en 
kombination)? 
Det är en kombination, email, telefon och fysiska möten. 
 
5. Hur tycker du kommunikationen med Effect fungerar? 
Bra. Men jag skulle vilja att de var ännu snabbare vid återkoppling. 
 
6. Vilka är anledningarna till att ni valt att samarbeta med Effect? 
De har en bra prisbild och samtidigt finns det en bra kemi mellan oss. 
 
7. Anser du att Effect förstår er som företag? 
Ja det tycker jag absolut. 
 
8. Hur viktigt är det för er att Effect tar initiativ? 
Mycket viktigt.  
 
9. Varför/varför inte? 
De är experter inom kommunikation, och de behöver komma med nya tankar och idéer där vi inte är 
uppdaterade. 
 
10. Hur mycket upplever du att Effect tar initiativ? 
Mycket i de flesta fall. Just nu känner vi på varandra och i början av samarbetet frågade de oss vad 
det var vi ville ha. 
 
11. Vad är Effect bäst på? 
Att förstå vår situation. 
 
12. Vad är Effect sämst på? 
I något enstaka fall har vi behövt ställa samma fråga två gånger. 
 
13. Hur kan Effect bli bättre? 
Spontant kan jag inte komma på någonting. Kanske bli ännu bättre på att visa sin produktportfölj. 
 
 
 



 

14. Anser du att Effect kan anpassa sig till framtidens krav på kommunikation? 
Det är en sak de skulle kunna bli bättre på, att bli enklare och kunna erbjuda stora totala lösningar 
och små totala lösningar som de ska kunna arbeta fram internt. 
 
15. Skapar Effect mervärden utöver det konkreta projektet? 
Ja. 
 
16. Om ja, på vilket sätt? 
På det sätt att de alltid är tillgängliga.  
 
17. Hur hög kvalitet totalt sett håller det material ni har fått från Effect? 
Hög kvalitet. 
 
18. Vad har du att säga om Effects leveranstider? 
De har fungerat till 85 - 90%. 
 
19. I hur pass hög grad håller Effect vad de lovar? 
I någonstans mellan 95% och 100% av fallen. Det har hänt någon gång att de inte utfört vad de lovat, 
men då kan det lika gärna ha varit vårt fel. 
 
20. Övrigt 
Effect är en bra och jordnära byrå med hygglig innovationskraft. 
 



 

Bilaga 6 - Telefonintervju pE, fE 
Datum:  23 juni 2010 
Typ: Telefonintervju 
Intervjuobjekt: pE 
Företag: fE 

 
1. Hur uppfattar du Effect? 
De är ju egentligen inte bara en reklambyrå för oss, de gör ju saker åt oss men det viktiga är att de är 
med och hjälper oss utveckla vår kedja. 
 
2. Hur ofta har ni kontakt med Effect?  
En gång i veckan ungefär. 
 
3. Tycker du att detta är för ofta, lagom eller för sällan? 
Vi pratar med dem när vi behöver. 
 
4. Hur kommunicerar ni med Effect i dagsläget (till exempel via telefon, möten, email eller en 
kombination)? 
Mest email och telefon. 
 
5. Hur tycker du kommunikationen med Effect fungerar? 
Utmärkt. 
 
6. Vilka är anledningarna till att ni valt att samarbeta med Effect? 
Dels ville vi inte ha en stockholmsbyrå och dels var det bekantas bekanta som jobbade på företaget. 
 
7. Anser du att Effect förstår er som företag? 
Ja, absolut, de förstår oss bättre än vad vi själva gör. 
 
8. Hur viktigt är det för er att Effect tar initiativ? 
Jätteviktigt.  
 
9. Varför/varför inte? 
För att de är klokare på vissa saker än vad vi är. 
 
10. Hur mycket upplever du att Effect tar initiativ? 
De tar mycket initiativ. 
 
11. Vad är Effect bäst på? 
Det är nog det här med ”Mätbar Effect”. Att göra skyltar och liknande kan nog vem som helst göra. 
 
12. Vad är Effect sämst på? 
Nej, det vet jag inte. 
 
13. Hur kan Effect bli bättre? 
Vet inte. 
 
14. Anser du att Effect kan anpassa sig till framtidens krav på kommunikation? 
Ja, det är klart att de kan det. Kan de inte det så kommer de se till att de kan. 
 
 



 

15. Skapar Effect mervärden utöver det konkreta projektet? 
Nej, inte när de producerar skyltar och liknande åt oss.  
 
16. Om ja, på vilket sätt? 
”Mätbar Effect” kan vara en mervärde. 
 
17. Hur hög kvalitet totalt sett håller det material ni har fått från Effect? 
De gör vad vi har sagt åt dem att göra. 
 
18. Vad har du att säga om Effects leveranstider? 
Vi får alltid allting sent, men det problemet ligger nog hos oss. De är fantastiskt snabba. 
 
19. I hur pass hög grad håller Effect vad de lovar? 
Åtta gånger av tio håller de vad de lovar. 
 
20. Övrigt 
Jag är glad att Effect finns. 
 



 

Bilaga 7 - Telefonintervju pF, fF 
Datum:  29 juni 2010 
Typ: Telefonintervju 
Intervjuobjekt: pF 
Företag: fF 

 
1. Hur uppfattar du Effect? 
Övervägande positivt, men det kan vara lite problem med tider och deadlines. 
 
2. Hur ofta har ni kontakt med Effect?  
Det varierar, mer på vår och höst. 
 
3. Tycker du att detta är för ofta, lagom eller för sällan? 
Lagom. 
 
4. Hur kommunicerar ni med Effect i dagsläget (till exempel via telefon, möten, email eller en 
kombination)? 
Via telefon och uppföljning via email. 
 
5. Hur tycker du kommunikationen med Effect fungerar? 
Mestadels fungerar det bra, men det märks att det är en liten byrå och svarstiderna är det lite si och 
så med. 
 
6. Vilka är anledningarna till att ni valt att samarbeta med Effect? 
De hade en bra inblick i företaget från början, de vet redan vad som förväntas. 
 
7. Anser du att Effect förstår er som företag? 
Ja, men samtidigt tycker jag att det är för lite variation på det de levererar, det är ganska lika saker de 
gör. Jag upplever att det inte ligger någon djupare tanke bakom. 
 
8. Hur viktigt är det för er att Effect tar initiativ? 
Inte viktigt.  
 
9. Varför/varför inte? 
För våran del vill vi ha initiativet själva. 
 
10. Hur mycket upplever du att Effect tar initiativ? 
Inte alls när vi inte arbetar med ett projekt. De kommer inte med idéer till helt nya saker. Däremot 
under ett projekt så tar de initiativ. 
 
11. Vad är Effect bäst på? 
De är väldigt snabba. 
 
12. Vad är Effect sämst på? 
De borde ha lite mer idéer och komma med nya saker.  
 
13. Hur kan Effect bli bättre? 
Jag tror att deras interna kommunikation kan bli bättre. Det spricker lite då de tar in egna metoder. 
 
14. Anser du att Effect kan anpassa sig till framtidens krav på kommunikation? 
Det vet jag inte. 



 

15. Skapar Effect mervärden utöver det konkreta projektet? 
Nej, Effect gör det vi säger att de ska göra, varken mer eller mindre. 
 
16. Om ja, på vilket sätt? 
 
17. Hur hög kvalitet totalt sett håller det material ni har fått från Effect? 
3,5 - 4 på en skala 1 - 5. 
 
18. Vad har du att säga om Effects leveranstider? 
Varierande, ibland bättre än förväntat och ibland mycket längre leveranstider än förväntat. 
 
19. I hur pass hög grad håller Effect vad de lovar? 
Alltid. 
 
20. Övrigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 8 - Telefonintervju pG, fG 
Datum:  30 juni 2010 
Typ: Telefonintervju 
Intervjuobjekt: pG 
Företag: fG 

 
1. Hur uppfattar du Effect? 
Mycket bra. 
 
2. Hur ofta har ni kontakt med Effect?  
Minst en gång i veckan under produktion. 
 
3. Tycker du att detta är för ofta, lagom eller för sällan? 
 
4. Hur kommunicerar ni med Effect i dagsläget (till exempel via telefon, möten, email eller en 
kombination)? 
Mest  telefon men också email. 
 
5. Hur tycker du kommunikationen med Effect fungerar? 
Bra. 
 
6. Vilka är anledningarna till att ni valt att samarbeta med Effect? 
Goda personrelationer. 
 
7. Anser du att Effect förstår er som företag? 
Ja. 
 
8. Hur viktigt är det för er att Effect tar initiativ? 
Det är viktigt. 
 
9. Varför/varför inte? 
Det är en växelverkan, vi ger uppdrag och de med sin kompetens kommer med självständiga 
synpunkter.  
 
10. Hur mycket upplever du att Effect tar initiativ? 
Lagom mycket. 
 
11. Vad är Effect bäst på? 
De levererar, och de gör det genom sympatiska och trevliga former. 
 
12. Vad är Effect sämst på? 
Jag kommer inte på någonting, vi är nöjda med Effect. 
 
13. Hur kan Effect bli bättre? 
Inte någonting jag kan bidra med nu. 
 
14. Anser du att Effect kan anpassa sig till framtidens krav på kommunikation? 
Det skulle jag tro. 
 
 



 

15. Skapar Effect mervärden utöver det konkreta projektet? 
Ja. 
 
16. Om ja, på vilket sätt? 
De har den känslan för kunden att de inte strikt gör endast det uppdrag de har fått utan ser bredare 
på möjligheter och utveckling. 
 
17. Hur hög kvalitet totalt sett håller det material ni har fått från Effect? 
Det håller bra kvalitet. 
 
18. Vad har du att säga om Effects leveranstider? 
Inga klagomål alls. 
 
19. I hur pass hög grad håller Effect vad de lovar? 
De håller vad de lovar. 
 
20. Övrigt 



 

Bilaga 9 - Personlig intervju pH, fH 
Datum:  23 maj 2010 
Typ: Personlig intervju 
Intervjuobjekt: pH 
Företag: fH 
 
1. Hur uppfattar du Effect? 
Enkla att ha att göra med, lyhörda och har bra förståelse. Effect har ett bra sätt att jobba på och ett 
stort och värdefullt kontaktnät. 
 
2. Hur ofta har ni kontakt med Effect?  
Ett par gånger i veckan. 
 
3. Tycker du att detta är för ofta, lagom eller för sällan? 
Lagom, det är tillräckligt mycket. 
 
4. Hur kommunicerar ni med Effect i dagsläget (till exempel via telefon, möten, email eller en 
kombination)? 
Mycket emails, men även telefon och möten. 
 
5. Hur tycker du kommunikationen med Effect fungerar? 
Det finns inga problem, Effect är snabba på att svara. 
 
6. Vilka är anledningarna till att ni valt att samarbeta med Effect? 
Vi har en annan huvudbyrå, men de gör inte tillräckligt säljande annonser. 
 
7. Anser du att Effect förstår er som företag? 
Ja, mycket bra. Det gick väldigt fort för dem att komma in i tänket. 
 
8. Hur viktigt är det för er att Effect tar initiativ? 
Viktigt, men inget krav. 
 
9. Varför/varför inte? 
 
10. Hur mycket upplever du att Effect tar initiativ? 
Lagom mycket just nu. 
 
11. Vad är Effect bäst på? 
Att kunna se vilka behov butikerna har. 
 
12. Vad är Effect sämst på? 
Ingenting. 
 
13. Hur kan Effect bli bättre? 
Jag känner bara X (anställd hos Effect), så jag vet inte vad de andra kan göra. 
 
14. Anser du att Effect kan anpassa sig till framtidens krav på kommunikation? 
Ja det tror jag. 
 
 



 

15. Skapar Effect mervärden utöver det konkreta projektet? 
Ja. 
 
16. Om ja, på vilket sätt? 
De kommer med förslag. 
 
17. Hur hög kvalitet totalt sett håller det material ni har fått från Effect? 
Hög kvalitet, vi är väldigt nöjda. 
 
18. Vad har du att säga om Effects leveranstider? 
De är väldigt snabba. 
 
19. I hur pass hög grad håller Effect vad de lovar? 
Alltid! 
 
20. Övrigt 



 

Bilaga 10 - Personlig intervju pI, fI 
Datum:  3 juni 2010 
Typ: Personlig intervju 
Intervjuobjekt: pI 
Företag: fI 

 
1. Hur uppfattar du Effect? 
Ett professionellt företag med en bred kompetens som täcker in vårt behov. 
 
2. Hur ofta har ni kontakt med Effect?  
I snitt en till två gånger i veckan. 
 
3. Tycker du att detta är för ofta, lagom eller för sällan? 
Lagom. 
 
4. Hur kommunicerar ni med Effect i dagsläget (till exempel via telefon, möten, email eller en 
kombination)? 
Oftast telefon och möten. 
 
5. Hur tycker du kommunikationen med Effect fungerar? 
Det fungerar jättebra. 
 
6. Vilka är anledningarna till att ni valt att samarbeta med Effect? 
Tack vare deras kompetens, vi har inte själva den kompetens som krävs inom vissa områden. 
 
7. Anser du att Effect förstår er som företag? 
Ja det tycker jag. 
 
8. Hur viktigt är det för er att Effect tar initiativ? 
Det är viktigt. 
 
9. Varför/varför inte? 
De ser det från en annan synvinkel, ofta sitter vi fast i gamla vanor, ”vi har alltid gjort på det här 
viset”. Vi skulle önska lite mer input från Effect. 
 
10. Hur mycket upplever du att Effect tar initiativ? 
Lite mer initiativ från Effects sida skulle jag önska ibland. 
 
11. Vad är Effect bäst på? 
Att hjälpa oss med layout for annonser, nyhetsbrev, broschyrer och web, och även hjälpa oss med att 
ta fram en fungerande monter inför mässor. 
 
12. Vad är Effect sämst på? 
 
13. Hur kan Effect bli bättre? 
Det vi var inne på tidigare, vi skulle vilja ha lite mer input. Effect ska kunna komma med förslag och 
idéer på det vi själva inte har förstått eller har nåt fram till. En sak som vi upplever har varit 
nyskapande och positiv för oss är idén med nyhetsbrev som Effect har kommit med. Vi vill ha mer 
sånt. 
 



 

14. Anser du att Effect kan anpassa sig till framtidens krav på kommunikation? 
Det finns en liten oro där. Man tappade ju en väldigt kompetent medarbetare och man tar ofta hjälp 
av utomstående när det gäller vissa delar. För våran del handlar det om att visas på förstasidan på 
Google, och det känns inte som kompetensen för att lösa det finns i huset hos Effect. Då är man lite 
för mycket i händerna på de man anlitar. 
 
15. Skapar Effect mervärden utöver det konkreta projektet? 
Ja. 
 
16. Om ja, på vilket sätt? 
Vi har lärt oss mycket under resan med Effect. Vi har fått mer kompetens och blivit mer insatta. 
 
17. Hur hög kvalitet totalt sett håller det material ni har fått från Effect? 
Förväntad och ibland över förväntad kvalitet och design. Jag har absolut inget negativt att säga om 
det. Men det kanske beror på att vi inte är mer kompetenta, vi tycker allt som är bättre än det vi 
själva kan åstadkomma är bra. 
 
18. Vad har du att säga om Effects leveranstider? 
Även om de ibland kan vara sega i starten så klarar de alltid av deadline. Det är väl få gånger vi har 
känt att vi har blivit sena med någonting. Det skulle vara något nyhetsbrev som har blivit senare än 
vad vi tänkt oss i så fall, men ingenting annat. 
 
19. I hur pass hög grad håller Effect vad de lovar? 
Nästan alltid, det har som sagt bara varit nyhetsbrevet som kommit lite sent, och det tror jag kan 
bero på att man tar hjälp utifrån. Annars tycker jag Effect håller vad de lovar. 
 
20. Övrigt 
Deras kompetens inom IT-frågor kanske ska stärkas lite. Det känns som de sitter i knät på några 
företag som har rätt kompetens. Det är synd att man tappade X (före detta anställd hos Effect) som 
var deras ”IT-kille”. 
 

 



 

Bilaga 11 - Personlig intervju pJ, fJ 
Datum:  7 juni 2010 
Typ: Personlig intervju 
Intervjuobjekt: pJ 
Företag: fJ 

 
1. Hur uppfattar du Effect? 
Vi har nästan enbart kontakt med X (anställd hos Effect). Effect är det självklara alternativet, helt 
suveräna. Service-minded, och de vet vad vi vill ha. Positivt. 
 
2. Hur ofta har ni kontakt med Effect?  
Flera gånger per vecka. 
 
3. Tycker du att detta är för ofta, lagom eller för sällan? 
Lagom. Bra att till exempel kunna ringa, ställa en snabb fråga och få svar direkt. 
 
4. Hur kommunicerar ni med Effect i dagsläget (till exempel via telefon, möten, email eller en 
kombination)? 
En kombination. Allt ifrån SMS till email, möten och telefon. 
 
5. Hur tycker du kommunikationen med Effect fungerar? 
Utmärkt, man får svar direkt. 
 
6. Vilka är anledningarna till att ni valt att samarbeta med Effect? 
X, jag kände X sedan tidigare och min önskan var att få fortsätta arbeta med X. X har stor förståelse 
för fJ, och ger bästa möjliga service. 
 
7. Anser du att Effect förstår er som företag? 
Ja, mycket bra. Effect är väldigt lyhörda. 
 
8. Hur viktigt är det för er att Effect tar initiativ? 
Mycket viktigt. Vi kastar upp bollen och sedan får de fånga den och göra någonting bra av det. 
 
9. Varför/varför inte? 
Vi vill att Effect ska komma med nya och fräscha tankar utifrån. 
 
10. Hur mycket upplever du att Effect tar initiativ? 
Mycket, X är bra på att ta initiativ. 
 
11. Vad är Effect bäst på? 
X är väldigt bra på att följa upp, och alltid ge mig ett svar trots att jag ringer klockan sju på kvällen. X 
släpper ingenting förrän det är färdigt, även om det är utanför arbetstid. 
 
12. Vad är Effect sämst på? 
I det här fallet eftersom jag jobbar så tight med X så har jag ingenting som jag kan sätta fingret på 
som inte är bra. 
 
13. Hur kan Effect bli bättre? 
Jag kommer inte på någonting som Effect i dagsläget kan bli bättre på. 
 



 

14. Anser du att Effect kan anpassa sig till framtidens krav på kommunikation? 
Ja, vi har inte sett några hinder hittills. 
 
15. Skapar Effect mervärden utöver det konkreta projektet? 
Ja.  
 
16. Om ja, på vilket sätt? 
Den personliga kommunikationen är så pass bra. Vi hade till exempel en fråga om 
marknadsföringslagen och då ringde vi X som gav oss svar. Att ha Effect som bollplank är också 
oerhört värdefullt. 
 
17. Hur hög kvalitet totalt sett håller det material ni har fått från Effect? 
Väldigt hög kvalitet. Det finns ett långsiktigt tänk samtidigt som man noggrannt följer den grafiska 
profilen. 
 
18. Vad har du att säga om Effects leveranstider? 
Otroligt snabba leveranstider. Om jag ringer på morgonen och ber om att någonting som ska vara 
klart snabbt så har jag det efter lunch. 
 
19. I hur pass hög grad håller Effect vad de lovar? 
Alltid. X levererar hela tiden pricken över i:et. 
 
20. Övrigt 
Vi är nyfikna på hur det ser ut på deras kontor och hur de arbetar. Så vi skulle vilja ha en inbjudan. 



 

Bilaga 12 - Personlig intervju pK, fK 
Datum:  8 juni 2010 
Typ: Personlig intervju 
Intervjuobjekt: pK 
Företag: fK 

 
1. Hur uppfattar du Effect? 
Enkelt, jordnära och opretentiöst. Enkla och tydliga, man kan vara rak och säga vad man tycker. 
 
2. Hur ofta har ni kontakt med Effect?  
Ungefär en gång per vecka. 
 
3. Tycker du att detta är för ofta, lagom eller för sällan? 
De är som en marknadsavdelning. Jag ringer egentligen hellre till Effect för att ställa vardagliga frågor 
än vad jag ringer till vår egen marknadsavdelning. 
 
4. Hur kommunicerar ni med Effect i dagsläget (till exempel via telefon, möten, email eller en 
kombination)? 
Mycket via telefon, ibland mail. De är också duktiga på att besöka i all enkelhet. Det behöver inte 
vara föranlett av någonting speciellt. 
 
5. Hur tycker du kommunikationen med Effect fungerar? 
Bra. Enkelt och rakt på. Man säger vad man vill och man får det man vill ha. 
 
6. Vilka är anledningarna till att ni valt att samarbeta med Effect? 
Jag känner X (anställd hos Effect), och det var där det började. Det var en ingång. Sedan har de 
prestationsmässigt bevisat att de är skitduktiga. Det är även en ofarlig byrå att ta in. De gör aldrig 
anspråk på att konkurrera ut någon eller bli huvudbyrå. 
 
7. Anser du att Effect förstår er som företag? 
Ja det tycker jag. De är mån om att lära sig och tar tid till det. De vill förstå hur det hänger ihop. 
 
8. Hur viktigt är det för er att Effect tar initiativ? 
Inte alls viktigt när vi inte har haft en initial kontakt. Däremot när man väl har tagit fram en plan är 
det viktigt med initiativ.  
 
9. Varför/varför inte? 
När man väl sitter i ett uppdrag vill man ju ha input och idéer. 
 
10. Hur mycket upplever du att Effect tar initiativ? 
Inte alls innan initial kontakt, däremot mycket initiativ under pågående uppdrag. 
 
11. Vad är Effect bäst på? 
Relationer, bra på att hålla det enkelt. 
 
12. Vad är Effect sämst på? 
De är lite insnöade på ett par leverantörer inom eventbemanning. De måste kunna särskilja sig där 
genom att även ha extremt bra bemanning. Jag tror de behöver leta mer efter nya partners. 
 
 



 

13. Hur kan Effect bli bättre? 
Jag tror de kan bli bättre på tekniksidan och jag tror de känner sig lite osäkra på nya media. 
 
14. Anser du att Effect kan anpassa sig till framtidens krav på kommunikation? 
 
15. Skapar Effect mervärden utöver det konkreta projektet? 
Ja, med de personerna de är. 
 
16. Om ja, på vilket sätt? 
Genom bollplank och kloka idéer. Man ser fram emot att träffa dem.  
 
17. Hur hög kvalitet totalt sett håller det material ni har fått från Effect? 
Bra kvalitet, jag rekommenderar gärna Effect. 
 
18. Vad har du att säga om Effects leveranstider? 
Sätter man upp ett datum när det ska vara klart så är det klart då. Där man brister är ju just att sätta 
det här datumet. De håller sina tider. Däremot kan ”ströbollar” ta lång tid. 
 
19. I hur pass hög grad håller Effect vad de lovar? 
De håller vad de lovar. Men under ett event synade jag dem och begärde riskutdelning. Jag fick det, 
men det var löjligt lite. De klarade inte riktigt den synen. Men det är en pålitlig byrå, och de kan ju 
inte jobba så. 
 
20. Övrigt 
Bra och gedigen byrå. Det är viktigt att de fortsätter hålla i och där de är, och se upp att landa där 
andra byråer landar, att man fakturerar för varje litet samtal och varje liten grej. De får inte bli giriga. 
Det måste få ligga lite bjudtid här och där för att kunna ro hem de stora grejerna. Det här har varit 
deras adelsmärke hela vägen och det är viktigt att de fortsätter så. Det är så de särskiljer sig från de 
andra byråerna. 



 

Bilaga 13 - Personlig intervju pL, fL 
Datum:  8 juni 2010 
Typ: Personlig intervju 
Intervjuobjekt: pL 
Företag: fL 

 
1. Hur uppfattar du Effect? 
De gör bra grejer och jag litar på dem. 
 
2. Hur ofta har ni kontakt med Effect?  
Mycket kontakt under senhösten och våren. Jag pratar med X (anställd hos Effect) väldigt ofta. 
 
3. Tycker du att detta är för ofta, lagom eller för sällan? 
Lagom. 
 
4. Hur kommunicerar ni med Effect i dagsläget (till exempel via telefon, möten, email eller en 
kombination)? 
Mycket telefon och email. 
 
5. Hur tycker du kommunikationen med Effect fungerar? 
Det fungerar bra, jag förstår dem och vi pratar på samma sätt. 
 
6. Vilka är anledningarna till att ni valt att samarbeta med Effect? 
Jag fick ärva dem och jag tyckte det fungerade bra.  
 
7. Anser du att Effect förstår er som företag? 
Ja, de förstår ju det vi gör. 
 
8. Hur viktigt är det för er att Effect tar initiativ? 
Det är viktigt. De kunde gärna komma med mer initiativ. 
 
9. Varför/varför inte? 
Ibland kommer de med nya grejer och då säger vi att det är för avancerat för oss, men det ska de ju 
inte ta som att vi inte vill ha, utan det får de gärna fortsätta med. Vi är lite traditionella och kör i 
gamla hjulspår, och därför kan det vara bra med nya tankar och idéer. 
 
10. Hur mycket upplever du att Effect tar initiativ? 
De får gärna ta mer initiativ. 
 
11. Vad är Effect bäst på? 
De är bra på att få saker gjorda i tid. 
 
12. Vad är Effect sämst på? 
Faktureringen tar för lång tid och är inte tillräckligt detaljerad. 
 
13. Hur kan Effect bli bättre? 
Det känns lite farligt om min och X kontakt bryts eftersom jag har så mycket kontakt med honom. 
 
14. Anser du att Effect kan anpassa sig till framtidens krav på kommunikation? 
Jag är inte rätt person att svara på det, men det kan de säkert. 



 

15. Skapar Effect mervärden utöver det konkreta projektet? 
 
16. Om ja, på vilket sätt? 
 
17. Hur hög kvalitet totalt sett håller det material ni har fått från Effect? 
Det blir bättre och bättre. 
 
18. Vad har du att säga om Effects leveranstider? 
De håller tiderna. 
 
19. I hur pass hög grad håller Effect vad de lovar? 
De håller vad de lovar, men ändringar på hemsidan kan dröja lite väl lång tid ibland. 
 
20. Övrigt 
Det skulle vara roligt att sätta sig ner och prata i lugn och ro om hur vi ska göra i framtiden. 



 

Bilaga 14 - Personlig intervju pM, fM 
Datum:  16 juni 2010 
Typ: Personlig intervju 
Intervjuobjekt: pM 
Företag: fM 

 
1. Hur uppfattar du Effect? 
Effect upplever jag som en administrativ byrå. Effect är väldigt bra på att göra saker där man själv har 
en klar bild på vad man vill ha ut. Vi har en bra relation, de ligger i länet och de är prestigelösa. Jag 
använder dem däremot inte till kampanjer där man vill få ut ett djupare budskap. Där tycker jag inte 
de räcker till i konkurrens med andra byråer. 
 
2. Hur ofta har ni kontakt med Effect?  
Allt ifrån flera gånger per dag till ingenting. 
 
3. Tycker du att detta är för ofta, lagom eller för sällan? 
De känner själva att de inte vinner de här stora uppdragen och då känner jag att de har taggat ner 
litegrann. Jag har fått börja tjata och jag tror det beror på att de känner att de inte är vår huvudbyrå 
längre och då har deras inställning förändrats. 
 
4. Hur kommunicerar ni med Effect i dagsläget (till exempel via telefon, möten, email eller en 
kombination)? 
Mycket via telefon och email. Vi brukar också ha ett par avstämningar genom möten inför en 
aktivitet. 
 
5. Hur tycker du kommunikationen med Effect fungerar? 
Den är bra, men jag får ofta påminna om saker som behöver göras. Därför har det också blivit sämre. 
 
6. Vilka är anledningarna till att ni valt att samarbeta med Effect? 
När jag började fanns redan samarbetet med Effect sedan tidigare, och då tyckte jag att Effect var bra 
på de administrativa sakerna. Till exemel informationsmassiva trycksaker är Effect bra på tack vare 
deras litenhet och prissättning. Men jag känner att samarbetet med Effect är i avtagande. 
 
7. Anser du att Effect förstår er som företag? 
Ja det tror jag. Vi har haft ett långt samarbete och de har lokalkänndedomen. Effect är pålästa och är 
väldigt kunniga på det sättet. 
 
8. Hur viktigt är det för er att Effect tar initiativ? 
Jag tycker en byrå idag dels ska kunna göra saker som jag eller företaget inte hinner med själva och 
dels ska byrån kunna vända på ett begrepp som jag är väl bekant med men på ett annat sätt. För när 
jag får ett korrektur till ett kampanjförslag så vill jag kunna känna ”ja jävlar, det var en bra vinkling på 
det”. Alltså att byrån tänker ett steg längre. Just i det fallet kanske Effect är lite tunna. 
 
9. Varför/varför inte? 
 
10. Hur mycket upplever du att Effect tar initiativ? 
 
11. Vad är Effect bäst på? 
Informationsrika och korrekturtunga trycksaker, och bra prisläge, det är en billig byrå att ha att göra 
med. Effect är också tålmodiga och prestigelösa. 



 

12. Vad är Effect sämst på? 
Att vara kreativa. Vi hade en upphandling för något år sedan och Effect kom med ett traditionellt 
förslag som var bra och prisvärt, men det hade inte det där extra. Vi hade också en tävling i en 
sommarkampanj som Effect arbetade med. Jag utgick från att det skulle vara klart på måndagen, 
men allt var inte klart på måndagen, så då fick vår webtekniker snabbt rycka in och lösa det på 
måndagen. Sånt är inte bra och man ska stämma av sådant innan kampanjen drar igång. 
 
13. Hur kan Effect bli bättre? 
Ska de ha uppdrag av fM i framtiden så måste de tänka mer kreativt. De måste höja sig ett par snäpp. 
Ibland brister det också i kommunikationen. Jag ska inte behöva ta kontakt med dem och fråga, utan 
de ska informera mig om hur läget är. Jag vill att de driver på mig mer som kund. 
 
14. Anser du att Effect kan anpassa sig till framtidens krav på kommunikation? 
Ja det kan de säkert. Men i mitt tycke är det AD-tänket, layout och idéer som saknas. 
 
15. Skapar Effect mervärden utöver det konkreta projektet? 
Ja.  
 
16. Om ja, på vilket sätt? 
De har väldigt bra kontakt när det gäller tryckerier vilket kan innebära snabbare leveranstider. 
 
17. Hur hög kvalitet totalt sett håller det material ni har fått från Effect? 
Papper och leverans är i regel bra. Däremot blir det väl många korrekturrundor. 
 
18. Vad har du att säga om Effects leveranstider? 
När väl jobbet är igång så är det okej. Men uppföljningar och småjobb kan ibland dra ut på tiden. 
 
19. I hur pass hög grad håller Effect vad de lovar? 
I hög grad, men de tappar förtroende på vägen dit.  
 
20. Övrigt 
De är gästfria och det finns inga ”hard feelings”. Men det är arbetsrelationen på vägen som kan vara 
trög ibland. Det är synd för med ganska lätta medel kan man göra det mycket enklare. Lite mera 
idéspruta och lite mera återkopplingar till kund. Just nu är jag tveksam till att lägga större jobb på 
Effect. 



 

Bilaga 15 - Personlig intervju pN, fN 
Datum:  17 juni 2010 
Typ: Personlig intervju 
Intervjuobjekt: pN 
Företag: fN 

 
1. Hur uppfattar du Effect? 
Jag tycker att de bryr sig väldigt mycket om kunden. Snabba, gör ett bra jobb och ställer upp. 
 
2. Hur ofta har ni kontakt med Effect?  
Ungefär en gång i veckan. 
 
3. Tycker du att detta är för ofta, lagom eller för sällan? 
När det är någonting så är det jag som tar kontakt. 
 
4. Hur kommunicerar ni med Effect i dagsläget (till exempel via telefon, möten, email eller en 
kombination)? 
Mycket via telefon och email.  
 
5. Hur tycker du kommunikationen med Effect fungerar? 
De är snabba och bra. De håller tider. 
 
6. Vilka är anledningarna till att ni valt att samarbeta med Effect? 
Jag ärvde det på min tidigare arbetsplats och sedan tog jag med det hit. 
 
7. Anser du att Effect förstår er som företag? 
Ja det tycker jag. Men de stämmer av väldigt mycket vad vi vill ha ut vid uppstart av någonting nytt, 
och vi skulle önska lite mer kreativitet. Vi skulle vilja ha lite nytänk. De tror kanske att det är såhär vi 
vill ha det, och så har det ju varit tidigare, men vi är inte låsta med det, utan vill jättegärna ha idéer 
som går åt ett annat håll samtidigt som vi behåller vår identitet. 
 
8. Hur viktigt är det för er att Effect tar initiativ? 
Det är viktigt. 
 
9. Varför/varför inte? 
 
10. Hur mycket upplever du att Effect tar initiativ? 
De får gärna ta mer initiativ än vad de gör just nu. 
 
11. Vad är Effect bäst på? 
Att hålla tider och vara tydliga. 
 
12. Vad är Effect sämst på? 
Att tänka i nya banor. Man borde tuffa till sig och våga tänka nytt. 
 
13. Hur kan Effect bli bättre? 
Nej, de fungerar bra i det stora hela. 
 
14. Anser du att Effect kan anpassa sig till framtidens krav på kommunikation? 
Ja det tror jag. De är ju inne i en bransch som hela tiden kommer i kontakt med förändring. 



 

15. Skapar Effect mervärden utöver det konkreta projektet? 
Ja. 
 
16. Om ja, på vilket sätt? 
De bryr sig om oss, och de gör ett bra jobb. 
 
17. Hur hög kvalitet totalt sett håller det material ni har fått från Effect? 
Hög kvalitet. 
 
18. Vad har du att säga om Effects leveranstider? 
Bra, om vi har satt deadline så är de klara då. 
 
19. I hur pass hög grad håller Effect vad de lovar? 
Jag tror inte att de har gjort mig besviken hittills. 
 
20. Övrigt 
Det är viktigt att man förstår ett nystartat företags möjligheter och ekonomi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 16 - Personlig intervju pO, fO 
Datum:  19 juni 2010 
Typ: Personlig intervju 
Intervjuobjekt: pO 
Företag: fO 

 
1. Hur uppfattar du Effect? 
Ganska kompetenta, men jag tycker att de har stagnerat de senaste 1,5 åren. Jag upplever att 
idéerna har tagit slut. 
 
2. Hur ofta har ni kontakt med Effect?  
Det varierar, men i snitt en gång i veckan. 
 
3. Tycker du att detta är för ofta, lagom eller för sällan? 
 
4. Hur kommunicerar ni med Effect i dagsläget (till exempel via telefon, möten, email eller en 
kombination)? 
Vädligt mycket email och en del telefon. Vi har en del personliga möten också. 
 
5. Hur tycker du kommunikationen med Effect fungerar? 
Det fungerar bra. Men när de levererat något som inte innehållsmässigt har varit bra så fungerar inte 
kommunikationen lika bra. 
 
6. Vilka är anledningarna till att ni valt att samarbeta med Effect? 
Jag tror det är tack vare att samarbetet mellan Effect och X (annan kund) redan fanns i huset. 
 
7. Anser du att Effect förstår er som företag? 
Ja det tycker jag. 
 
8. Hur viktigt är det för er att Effect tar initiativ? 
Det är oerhört viktigt.  
 
9. Varför/varför inte? 
Vi har ju lätt att bli hemmablinda. Effect är med på alla produktutvecklingsmöten och skälet till det är 
att de från början ska få känslan för det vi håller på med och har ju även där en möjlighet till att 
påverka. 
 
10. Hur mycket upplever du att Effect tar initiativ? 
De är med i väldigt mycket av det vi gör och de tar initiativ. 
 
11. Vad är Effect bäst på? 
De har en ganska hög lägstanivå och de har en bred kompetens. Men problemet är att få ihop det 
och man borde kommunicera mer internt. 
 
12. Vad är Effect sämst på? 
De har ju uppdrag även åt X och det blir väldigt mycket X över det de då ska prestera till oss, och det 
funkar inte eftersom vi är ett konsumentinriktat företag. Jobbar man åt X så är det en viss form som 
gäller, men jobbar man åt oss så gäller inte den formen eftersom vi har flyttat oss från den formen. 
 
 



 

13. Hur kan Effect bli bättre? 
Jag upplever att de skulle behöva bredda sin kompetens så att de får någon med kompetens inom 
livsmedel eftersom det är så speciellt. När de ska kommunicera och göra säljsidor åt inköpsgrupper 
så  fattas det lite kompetens, och det är ju inköpsgruppen vi måste övertyga för att nå fram till 
konsumentnivå. 
 
14. Anser du att Effect kan anpassa sig till framtidens krav på kommunikation? 
Ja det förutsätter jag. 
 
15. Skapar Effect mervärden utöver det konkreta projektet? 
Nej. 
 
16. Om ja, på vilket sätt? 
 
17. Hur hög kvalitet totalt sett håller det material ni har fått från Effect? 
När vi väl är framme håller det tillräckligt hög kvalitet. Men det svåra är ju att veta hur mycket högre 
kvalitet vi hade kunnat få. 
 
18. Vad har du att säga om Effects leveranstider? 
De levererar när det ska vara levererat. 
 
19. I hur pass hög grad håller Effect vad de lovar? 
 
20. Övrigt 
Det är ett väldigt bra företag på det sättet att det är bra medarbetare, gemytlig stämning och bra, 
trevliga människor. Man känner sig alltid välkommen, och det är ju positivt. Jag har ju lättare att stå 
ut med bristerna tack vare detta. 



 

Bilaga 17 - Personlig intervju pP, fP 
Datum:  21 juni 2010 
Typ: Personlig intervju 
Intervjuobjekt: pP 
Företag: fP 

 
1. Hur uppfattar du Effect? 
Kreativa, tillmötesgående och dåliga på att skicka fakturor. 
 
2. Hur ofta har ni kontakt med Effect?  
Stor variation, under ett projekt mellan två och fem gånger. 
 
3. Tycker du att detta är för ofta, lagom eller för sällan? 
Lagom. 
 
4. Hur kommunicerar ni med Effect i dagsläget (till exempel via telefon, möten, email eller en 
kombination)? 
Oftast email. 
 
5. Hur tycker du kommunikationen med Effect fungerar? 
Bra. 
 
6. Vilka är anledningarna till att ni valt att samarbeta med Effect? 
De tog initialt fram den plattformen vi gillade mest. 
 
7. Anser du att Effect förstår er som företag? 
Ja. 
 
8. Hur viktigt är det för er att Effect tar initiativ? 
Jätteviktigt.  
 
9. Varför/varför inte? 
Vi som företag förstår inte vad effekten kan bli av att kommunicera med kunden på ett visst sätt. Den 
kunskapen har inte funnits här. Reklambyrån skulle kunna bidra mycket mer med kunskap som leder 
till att hitta nya vägar att nå ut med sitt budskap. Där skulle de kunna hjälpa till mycket mer, och sälja 
mer genom att vara mer aktiva. 
 
10. Hur mycket upplever du att Effect tar initiativ? 
Det gör de inte. 
 
11. Vad är Effect bäst på? 
Kreativitet. 
 
12. Vad är Effect sämst på? 
Fakturering, de skickar sina fakturor för sent och klumpar ihop allting. 
 
13. Hur kan Effect bli bättre? 
Man skulle kunna bidra med mer inspiration. Till exempel inom ”Mätbar Effect”, vilka typer av 
mätningar kan de erbjuda? 
 



 

14. Anser du att Effect kan anpassa sig till framtidens krav på kommunikation? 
Vi använder inte alla delar som Effect erbjuder, så det är svårt för mig att svara på. 
 
15. Skapar Effect mervärden utöver det konkreta projektet? 
Ja. 
 
16. Om ja, på vilket sätt? 
Att man kan lita på dem. ”Jag får det här, det kommer fungera.” 
 
17. Hur hög kvalitet totalt sett håller det material ni har fått från Effect? 
Hög kvalitet, men de första visitkorten vi fick var riktigt dåliga, så de fick tryckas om. 
 
18. Vad har du att säga om Effects leveranstider? 
De håller leveranstiderna. 
 
19. I hur pass hög grad håller Effect vad de lovar? 
De håller vad de lovar.  
 
20. Övrigt 
Jag är fantastiskt intresserad av vad den mätbara effekten ska bli, den behöver Effect jobba på. Där 
kan de göra jättemycket. 


