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Sammanfattning 
Denna uppsats utgår från ett fenomen kallat co-creation, där värde skapas mellan 

parter i en interaktion. Denna studie undersöker hur detta värde kan skifta. Den 

bakomliggande logiken är att om värde kan skapas så kan det även förstöras, ett 

fenomen som benämns co-destruction. Uppsatsen syfte är att identifiera faktorer som 

leder till co-destruction i business to business förhållanden. Fenomenet har tidigare 

inte applicerats på i långvariga förhållanden, så som business to business och därför 

finner vi det intressant att studera. Uppsatsen avgränsas till PR-branschen och har en 

kvalitativ ansats, där elva respondenter från olika företag har intervjuats. 

 

Echeverri & Skålén (2011) menar att co-creation och co-destruction är en interaktions 

två nyckeldimensioner. Överensstämmelse i en interaktion leder till co-creation och 

när förväntningarna inkongruerar blir utfallet co-destruction (Plé & Chumpitaz 

Cáceres, 2010). Vidare beror inkongruens på missbruk av resurser, avsiktligt eller 

oavsiktligt. Smith (2013) använder en teori kallad conservation of resources för att 

förklara uppkomsten av co-destruction, att människor använder sina disponibla 

resurser för att nå nya och att förlusten av en resurs leder till en nedgång i 

välbefinnande. 

 

Studien har utgått från Echeverri & Skåléns (2011) modell och har vidareutvecklat en 

förklaringsmodell för förståelse av utfallet co-destruction. Denna förklaringsmodell 

visar på identifierade faktorer som leder till detta utfall, vilka är: 1. För höga 

förväntningar på budget, tid och målbilder, 2. Ej kontinuerlig upphämtning av 

information, 3. Ej kontinuerlig kommunikation, 4. Subjektiv betingelse, 5. Ej 

förankring i organisationen och 6. Detaljstyrning av projekt från parten. Modellen 

beskriver också omständigheter som påverkar faktorerna vilket inverkar på utfallet 

och kan förstärka eller reducera co-destruction.  
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Abstract 
The study proceeds from a phenomenom called co-creation. If value can be created, it 

is logic to asume that it also can be destroyed. This phenomenom has earlier not been 

applied to long-term relationships such as business to business. In a business 

relationship it is important to identify factors, that leads to co-destruction, to be able 

to prevent them from appering. The purpose of this study is to identify which factors 

leads towards co-destruction.  

 

The study have used theories from Echeverri & Skålén (2011) which has designed a 

model explaning the outcome of co-creation and co-destruction. This model has been 

used to further develop the phenomenom and to only focus on co-destruction. 

Theories from Smith (2013) has been used to understand the resources exploited by 

parties in an interaction. These resources could be misused and lead to co-destruction. 

Plé & Chumpitaz Cáceres (2010) mean that the misues may be intentional or 

unintentional.  

 

The study has identified six factors that leads to co-destruction. These are: 1. To high 

expectations of budget, goals and time, 2. Non-continous information pick-ups, 3. 

Subjective condition, 4. Ancoring of organization, 5. Non-continous communication 

and 6. Detailed control of project. These factors are summarized in a proprietary 

model that explains the evolution of co-destruction. 
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1. Problembakgrund 
Industrialiseringen med start under 1700-talet ledde till stora tekniska, ekonomiska 

och sociala förändringar och följaktligen utvecklades massproduktion av varor. Detta 

ledde till att företagen behövde utveckla strategier för att nå en stor mängd potentiella 

kunder. Informationen till kunderna spreds via envägskommunikation, denna form av 

marknadsföring benämns som icke interaktiv, det vill säga kunden kunde inte vara 

med och påverka och kommunicera tillbaka till företaget (Sheth et al. 1988). 

Massproduktionen skapade en distans mellan företag och konsument, vilket Fisher & 

Smith (2011) menar förstörde de grundläggande förutsättningarna hos företag. Den 

tidigare kontakten kunden hade till företaget gav en känsla av att få unika produkter, 

individuellt bemötande och autenticitet från företaget. När dessa förutsättningar 

försvann i och med massproduktionen, påbörjades utvecklingen av varumärken, för 

att återskapa relationen och autenticitet mot kund. Kunder ses idag som en integrerad 

del av processen för varumärket och servicen för att få ett genuint värde. Sheth et al. 

(1988) menar att interaktion mellan företag och kund skapar en maktbalans. 

Maktbalansen skapar förutsättningar för värde, vilket inte beaktades i begynnelsen av 

massproduktionens era. 

 

Vare sig marknadsföringen behandlas som icke interaktiv eller interaktiv så sker 

utbyten mellan företag och kunder. Dessa utbyten kan ses som mer än endast en 

ekonomisk transaktion, det kan även vara ett värdeskapande, vilket definieras av 

många forskare som co-creation. Värde anses unikt och fenomenologiskt bestäms av 

mottagaren (Vargo & Lusch, 2008). Co-creation som fenomen är inte en ny företeelse 

(Saarijärvi, 2012), det har hela tiden skett dynamiska förändringar mellan kunder och 

företag och kan man urskilja dessa förändringar, föreligger möjligheter att 

differentiera sig på marknaden. Saarijärvi et al. (2013) illustrerar hur konceptet av 

(value) (co)- (creation) har en mångfasetterad natur. Där första delen value definierar 

vad det är för värde och till vem. Co definierar de som är involverade i processen av 

value co-creation, det vill säga vilka de kompletterande resurserna är. Creation 

klargör processen av att integrera resurserna för att förverkliga värdeskapandet. 
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Samhället är i ständig utveckling och den globala spelplanen som har växt fram 

innebär hög konkurrens. För att vara konkurrenskraftig är samverkan med kunder en 

viktig strategi för företag (Fischer & Smith, 2011). Det blir allt vanligare för företag 

att engagera kunder i sin marknadsföring. Detta kan vara ett värdefullt verktyg för 

företagen då kunderna kan generera idéer till nya produkter, vilket Vernette & Hamdi-

Kidar (2013) preciserar som upstream co-creation. 

 

Sheth (1988) menar att värde inte kan skapas av endast företag utan att det är kunden 

som skapar detta värde genom att utnyttja deras egen process av resurser och 

förmågor. Relationerna som skapas mellan kunderna och företagen varierar från att 

inte ha någon interaktion till full integration, vilket innebär att det skapas olika värden 

mellan kunderna och företagen (Baines, 2011). Co-creation-value definieras som en 

samarbetsvillig relation som karaktäriseras av ett värde utfört både av kunder och av 

företag, vilken kan ta formen av value co-creation. Detta värde skapas när båda parter 

arbetar mot ett gemensamt mål. 

 

Vargo & Lusch (2004) menar att marknadsföringen tidigare var fokuserad på utbytet 

av materiella varor. De menar att det skett en utveckling av marknadsföring och nu 

innefattar den även immateriella tillgångar. Författarna belyser framför allt service, 

som de definierar som användandet av kompetenser (kunskaper och färdigheter) 

genom handling, processer och genomförande, för att dra fördelar av de immateriella 

tillgångarna. Detta leder till ett värdeskapandet genom interaktiva och pågående 

relationer, vilket medfört att co-creation har blivit centralt i, vad de kallar, den nya 

dominerande logiken av marknadsföring, så kallad Service Dominant Logic (S-D 

logic). Vidare menar Vargo & Lusch (2008) att kunskaper och kompetenser som 

används till att skapa nytta för en annan part, är grunden för allt ekonomiskt utbyte. 

Därmed anses alla ekonomier som serviceekonomier och det är en premiss för S-D 

logiken. Därmed ska innovation inte definieras av ett företags produktion utan istället 

av hur de bättre kan skapa service. 

 

1.1	  Problemdiskussion	  

Om en interaktion kan leda till ett värdeskapande så som co-creation, är det logiskt att 

det likväl kan bli destruktivt, co-destructive, vilket Echeverri & Skålén (2011) ser 
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som två nyckeldimensioner av interaktionen. Plé & Chumpitaz Cáceres (2010) 

illustrerar att co-creation är det som fått mest fokus inom den akademiska 

forskningen. De påvisar att co-destruction endast har 37 publicerade 

forskningsrapporter medan co-creation har 1023 publiceringar, vilket visar att co-

destruction är ett jämförelsevis outforskat fenomen. För att skapa och utveckla co-

creation är det också viktigt att ha förståelse för vad som skapar dess motsats, co-

destruction. Vidare belyser Dong et al. (2008) att det är omöjligt att garantera en helt 

felfri service. Sammantaget belyser detta vikten av forskning inom co-destruction. 

 

Plé & Chumpitaz Cáceres (2010) definierar co-destruction som en interaktion mellan 

system, där åtminstone ett av systemen upplever en nedgång i dess välbefinnande. 

Systemen är parterna som ingår i interaktionen, så som företag och kund. 

Interaktionen kan ske direkt eller indirekt och i denna har varje deltagare en 

förutbestämd förväntan. Därmed är det värdeskapande när parternas förväntan 

kongruerar med deras förväntan över hur resurser ska nyttjas, medan co-destruction 

sker när förväntningarna inte överensstämmer med hur resurserna ska användas. Detta 

perspektiv gällande kongruens och inkongruens instämmer Echeverri & Skålén 

(2011) med. 

 

Fisher & Smith (2011) diskuterar hur relationen mellan co-creation och kontroll 

fungerar och menar att det inte finns många relationer där det råder en jämn 

fördelning mellan vem som har kontroll. Detta innebär att co-creation och det värde 

som skapas med stor sannolikhet kommer vara asymmetriskt, ibland till fördel för 

företagen och ibland fördel för kunden. Co-creation handlar, enligt Fisher & Smith 

(2011) i grunden om att göra ett strategiskt val att släppa på kontrollen, men 

kontrollen kan också försvinna genom att kunder tar över den, utan inverkan från 

företaget. Grönroos (2012) menar att det värde som skapas genom co-creation sker 

via en process, vilket inkluderar tre underprocesser. Den första innebär att företaget 

agerar självständigt och underlättar för kunders värdeskapande. Den andra innebär att 

kunden agerar ensamma och integrerar med tillgängliga resurser i en process som är 

sluten mot företaget, men som skapar ett användbart värde för kunden. Den tredje 

underprocessen innebär att företaget och kunden agerar tillsammans i en 

sammanfogad, koordinerad dialog och interaktiv process som skapar ett värde både 

för kunden och för företaget. 
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Grönroos (2012) samt Echeverri & Skålén (2011) menar att begreppet creation 

(skapande) antyder att effekten av värdet av kundens erfarenhet är positiv, men 

författarna menar att kunders erfarenheter också kan ha en negativ och destruktiv 

effekt. Grönroos (2012) menar vidare att värdet som skapas, oavsett positivt eller 

negativt, inte sker av en ensam aktör, utan att det kräver handling från flera aktörer. 

Samarbetet i aktiviteter av de parter som är involverade i direkt interaktion, syftar till 

att skapa ett värde för en eller båda parter. 

 

Efter granskning av forskningsfältet står det klart att det som främst belyses är co-

creation, vilket definieras som ett värde som skapas genom interaktionen mellan 

företag och kund. Co-destruction är den andra dimensionen av värdeskapandet och 

leder istället till negativa effekter. Det har främst forskats om co-destruction mellan 

företag och konsument och vi har inte funnit forskning där fenomenet undersökts på 

långvariga relationer, så som mellan två företag som har ett inarbetat förhållande, så 

kallat business to business (B2B). I B2B byggs ett individuellt förhållande upp mellan 

parterna, där lojalitet blir viktigt för att nå höga intäkter (Papassapa & Miller, 2007). 

Kvalitén på relationen mellan parterna omfattar enligt författarna upplevd kvalité på 

service, förtroende, åtagande och nöjdhet. Om parterna har förtroende för varandra 

och känner tillit minskar också transaktionskostnaderna, så som informationssökning 

och kontraktskostnader. Tilliten underlättar samarbetet och skapar ett gemensamt 

ramverk, vilket kan leda till en värdeplattform som främjar co-creation. Om inte 

parter lyckas skapa en gemensam värdeplattform, försvåras möjligheten att uppnå 

värde och därmed borde co-destruction få ödesdigra konsekvenser för en eller båda 

parter. För företag i ett B2B förhållande borde det således vara av stor vikt att 

identifiera vilka faktorer som påverkar utfallet av co-destruction.  
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2. Syfte 
Uppsatsens syfte är att identifiera vilka faktorer som leder till co-destruction i 

business to business förhållanden. 

 

2.1	  Avgränsningar	  

Co-destruction som fenomen är inte begränsad till en specifik bransch. Vi har valt att 

studera fenomenet på företag som arbetar i långvariga (minst 1 år) förhållande med 

andra företag, i så kallad B2B. Företag som har funnits på marknaden ett tag har 

troligtvis fått erfarenheter av olika samarbeten och har därmed, med stor sannolikhet, 

också stött på problematiken med att förväntningar inte kongruerat med varandra. 

Studien är begränsad till att undersöka endast de fall då företagen upplevt att de själva 

eller den andra parten upplevt någonting negativt i samarbetet och/eller att deras 

förväntningar inte överensstämt med den andres. Studien tar därmed inte upp fall där 

värdeskapandet varit någonting positivt. 

 

Även om co-destruction inte är begränsad till en viss bransch, har denna studie 

avgränsats till att behandla endast reklam- media- och Public Relations (PR) -

branschen och kommer vidare refereras som PR-företag. Motparten i interaktionen 

kommer refereras som parten eller PR-köparen. Denna bransch är präglad av ett 

interaktivt arbete med andra parter, vilket är nödvändigt för att undersöka fenomenet 

co-destruction. I en och samma bransch utnyttjas resurser på liknande sätt, vilket 

möjliggör upptäckten av mönster, dels för att samma branschspråk används och dels 

för att den grundläggande kunskapen om resurserna kan antas vara liknande mellan 

parterna, vilket inte nödvändigtvis är fallet om man studerar olika branscher. 

 

Vidare kommer uppsatsen avgränsas till att endast studera företag i PR-branschen i 

Stockholm på grund av tillgänglighet till respondenterna. I och med uppsatsens 

kvalitativa ansats anser vi det viktigt att få ett personligt möte med respondenterna, 

för att fånga upp dolda signaler och därmed har intervjuer använts som metod 

(Bryman & Bell, 2011). 
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3. Teorier om co-destruction  
Värde som skapas mellan två parter uppkommer inte av endast den ena parten, utan 

det krävs att båda parter interagerar (Grönroos, 2012), däremot är det inte klarlagt 

vilken roll parterna har i en interaktiv process. Medan Vargo & Lusch (2008) menar 

att kunden alltid är co-creator av värde och företaget inte kan leverera värde utan kan 

endast erbjuda ett värdeförslag. Grönroos (2012) beskriver värdeskapande genom 

olika element; att förstå, planera och svara på interaktionen mellan kund och företag, 

vilket är tänkt att stödja både kunden och företaget som levererar tjänsten. Hur 

upplevelsen av servicen uppfattas av kund, positiv eller negativt, får konsekvensen av 

att bli co-creative eller co-destructive. Ju mer positiv upplevelsen är, desto större 

effekt av värdeskapande blir det och ju mer negativ upplevelsen är, desto mer förstörs 

värdet. 

 

Grönroos (2012) menar att service är starten i ett företags marknadsföringsprocess 

och erfarenheten av servicen är slutet i processen. Mellan start- och slutpunkt pågår 

ett varierat antal direkta interaktioner som skapar möjligheter för co-creation. Dessa 

interaktioner fungerar som en plattform för att skapa värde och interaktionen måste 

användas på ett främjande sätt av parterna, för att värdet skall skapas. Om parterna 

inte kan ta tillvara på värdet inom plattformen, kan det leda till att värdet istället får 

destruktiva konsekvenser. Både värdeskapande och destruktiva konsekvenser kan 

uppstå under samma interaktiva process och detta värde ackumuleras eller förstörs 

inte bara i slutet av processen, utan också under själva processens gång. Den 

interaktiva processen som skapar ett värde för kunden kan också användas för att 

skapa värde för företaget. I denna process måste företaget vara mottagligt för 

värdefull feedback från kunderna och dessutom ha kunskap att ta tillvara på 

kundernas erfarenheter och använda dem för att utveckla företaget. 

 

3.1	  Utfall	  av	  co-‐creation	  och	  co-‐destruction	  	  

Echeverri & Skålén (2011) har skapat en modell för att illustrera hur en interaktion 

kan leda till två utfall, vilka är nyckeldimensioner i värdeskapandet; co-creation eller 

co-destruction. Genom ett antal parametrar, där interaktionen sker, kan det genom 

förfarande, förståelse och engagemang leda till något av dessa utfall. Utfallen har 

ytterligare dimensioner av förstärkande, återhämtning och reducering. Det värde som 
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formas genom denna modell är beroende av överensstämmelse mellan parterna och 

beroende av varandra. Med detta menar författarna att värde inte är något som adderas 

separat utan att det är under interaktionen det skapas och att överensstämmelse beror 

på subjektivitet snarare än objektivitet. Prahalad & Ramaswamy (2004) belyser detta 

genom att värdet finns hos partens specifika erfarenhet och där tid, plats och 

omgivning inverkar. Medan Grönroos (2012) dels instämmer, menar han att värde 

utöver erfarenhet även kan skapas instrumentellt, vilket innebär att värdet värderas 

efter vad det kan leda till. 

 

 
 
Figur	  1.	  	  Interaktionens	  utfall	  av	  co-‐creation	  och	  co-‐destruction	  (Echeverri	  &	  Skålén,	  2011).	  

	  
Liksom Echeverri & Skålén (2011) belyser även Plé & Chumpitaz Cáceres (2010) att 

en interaktion handlar om överrensstämmelse mellan parterna, och de menar också att 

interaktionen kan skifta i värdeskapandet, att någonting som kan vara co-created 

också kan vara co-destructed. Författarna beskriver hur förväntan hos parterna om vad 

interaktionen kommer innebära, spelar en stor roll för huruvida utfallet blir co-

creation eller co-destruction. Överensstämmer parternas förväntan blir utgången co-

creation men om parternas förväntan inte överensstämmer finns risk för co-

destruction, åtminstone för en av parterna. Plé & Chumpitaz Cáceres (2010) 

framlyfter att det är viktigt för företag att inse att co-creation inte är det enda utfallet 

av interaktion mellan parter. Potentialen för co-creation är stor, men att interaktionen 

som resulterar i co-destruction inte bör ignoreras. 
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3.2	  Negativa	  konsekvenser	  till	  följd	  av	  missbruk	  av	  resurser	  

Smith (2013) instämmer med Plé & Chumpitaz Cáceres (2010) om att missbruk av 

resurser kan leda till co-destruction. Smith (2013) använder conservation of resources 

teorin (COR) för att förklara processen av value co-destruction. COR teorin fokuserar 

på individen och förklarar en ackumulerande mekanism, som innebär att människor 

använder deras redan tillgängliga resurser för att få tillgång till nya resurser. Förlust 

av resurser blir direkt relaterade till förlust av välbefinnande och således är COR en 

teori som beskriver uppkomsten av co-destruction. 

 

Smith (2013) utforskar hur företag kan missbruka resurser, vilket då får negativa 

konsekvenser för företagets kunder, som i sin tur innebär att kunderna upplever 

nedgång i välbefinnande. Smith visar på några omständigheter när denna nedgång 

uppenbarar sig: 

• Organisationen misslyckas (oväntat) med att uppfylla det förväntade 

erbjudandet av resursen. 

• Processen att integrera resurser och skapa ett (förväntat) värde misslyckas. 

• Kunder upplever en oväntad förlust av befintliga resurser. 

• Om någon kombination av ovanstående uppstår. 

 

Smith (2013) analyserar olika element och resurser som ingår i processen av co-

destruction. Resurserna tillhör kunderna, men missbrukas av företaget. Resurserna är: 

Material, självkänsla, självuppfattning, sociala förmåner, tid, pengar, kunskap, 

psykiska- och emotionella prestationer, fritid, förhoppning, subjektivt välbefinnande 

och misslyckade värdeerbjudanden. 

 

Företagen kan också missbruka sina egna resurser, vilket får konsekvenser av att 

värdebyggandet för kunden misslyckas. Dessa resurser kategoriseras i Smith 

forskning: 

• Personer: Anställda på företaget har negativ attityd eller dåligt beteende. 

Chefer ger kunder dålig självkänsla och service. 

• Teknologi: Ineffektiv produktion och misslyckad systemteknologi. 

• Organisationer: Policy och tillvägagångssätt. 

• Information: Brist på information och ineffektiva kommunikationssystem. 



9	  
	  

Smith (2013) menar att när kunder upplever en förlust av någon tillgång (ett förväntat 

värde) blir detta också en förlust av välbefinnande, och förlust av välbefinnande leder 

till co-destruction. 

 

Plé & Chumpitaz Cáceres (2010) menar att bristen på överensstämmelse, för minst en 

av parterna beror på missbruk av resurser, avsiktlig eller oavsiktlig. Resurser 

definieras ur två perspektiv; som kunskaper och färdigheter samt som konkreta, 

långsamma materiella resurser. Ett avsiktligt missbruk, vilket kan leda till co-

destruction kan bero på att ett företag försöker minimera kostnader, men ur kundens 

perspektiv kan det påverka hur de uppfattar den service de mottager. Från företagets 

sida anses det avsiktliga missbruket leda till ett värdeskapande, medan kunden 

upplever en värdeförlust. Ett oavsiktligt missbruk kan vara att en kund kräver mycket 

tid av en anställd, där kunden inte är medveten om den uppfattning företaget har mot 

hur lång varaktighet en interaktion bör ta. Detta leder till co-destruction för företaget 

medan kunden kan uppleva co-creation. Så vare sig oavsiktligt eller avsiktligt 

missbruk av resurser kan detta leda till en nedgång i välbefinnande, vilket innebär att 

förväntan inte överensstämmer med utfallet, för minst en av parterna. 

 

Fisher & Smith (2011) menar att det som beskrivs som co-creation, det värde som 

skapas genom interaktion mellan parter, tidigare uppfattades som en balanserad och 

kontrollerad process. Författarna påstår att detta synsätt måste revideras. Balansen 

mellan parterna i en interaktion är oftast asymmetriskt, ibland till fördel för företagen 

och ibland till fördel till kunden. Författarna studerar vad som händer när kunder 

själva tar över en betydande del av kontrollen över vissa delar av ett företags 

marknadsföringsprocess och de menar att kaos och oförutsägbarhet ingår i denna 

process. Situationerna som uppkommer ur kaoset kan skapa nya möjligheter för 

företagen och deras varumärken, men det skapar också nya risker.  De menar vidare 

att företag inte är tillräckligt förberedda för att hantera dessa situationer, då det helt 

enkelt inte går att styra det ostyrbara. 
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3.3	  Tillämpning	  av	  teorier	  

De valda teorierna för uppsatsen kommer att användas för att tolka empirin och 

därmed kunna identifiera faktorer som leder till co-destruction. Echeverri & Skålén 

(2011) beskriver interaktionens värdetillämpning mellan parter och vilka dimensioner 

värdet kan ta. Utifrån denna teori vill studien utveckla en fördjupning av dimensionen 

co-destruction. För att skapa en bättre förståelse över interaktionen används även 

Smiths (2013) teorier om hur företag kan missbruka resurser. Dessa resurser används 

som underlag till utformandet av intervjumanualen.  Plé & Chumpitaz Cáceres (2010) 

teorier nyttjas för förståelsen av att missbruk av resurser kan ske avsiktligt och 

oavsiktligt. Prahalad & Ramaswamy (2004) framhåller att värde är subjektivt, vilket 

innebär att co-destruction som fenomen är beroende av hur respondenten uppfattar 

det. Studien har använt Prahalad & Ramaswamys teori för att skapa en bättre 

förståelse över hur co-destruction kan tolkas av parter. 
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4. Metod 
Denna uppsats kommer använda en deduktiv ansats då idéer har härletts från teori. 

För att försöka svara på uppsatsen syfte, kommer Echeverri & Skåléns (2011) samt 

Smiths (2013) teorier användas som underlag. Smith har förståelse av resurserna som 

sätts in vid interaktionen, vilka är personer, teknologi, organisationer och information 

och Echeverri & Skålén har förståelse över interaktionens process (se figur 1) mot co-

creation och co-destruction. 

 

Vidare kommer denna uppsats använda ett kvalitativt angreppsätt då koncentrationen 

kommer vara tolkning av respondenternas uppfattning (Bryman & Bell, 2011). Dalen 

(2007) menar att ett generellt syfte för kvalitativ forskning är att skapa en insikt om 

fenomenet som behandlar både människor och situationer. Generellt präglas kvalitativ 

forskning av att teorier genereras genom insamlade av data (Bryman & Bell, 2011), 

men kvalitativ forskning kan även använda teoriprövning, vilket är studiens ansats.  

 

För att förstå den interaktiva processen som sker mellan företag kommer intervjuer 

användas som metod. Vi kommer använda semi-strukturerade intervjuer för att ha 

utrymme till uppföljningsfrågor och formulera frågorna beroende av vad som 

uppkommer ur respondentens tidigare svar. Frågor som ska behandlas och vilken 

information som önskas i intervjun, är bestämd i förväg men intervjumanualen tillåts 

att ändra ordning. Denna form av intervjuer ger respondenterna möjligheten att 

formulera svaren med egna ord och utveckla intressanta resonemang, vilket vi tror är 

grunden till att hitta faktorerna, som kan leda till co-destruction. Grunden för en semi-

strukturerad intervju är att vara flexibel, så att respondenten kan tala och associera 

fritt (Bryman & Bell, 2011).  Vid utformandet av frågorna till intervjumanualen utgår 

vi från Echeverri & Skåléns (2011) teorier om när i en process interaktionen sker och 

vad som sker i interaktionen, samt från Smiths (2013) teorier om resurser som kan 

leda till uppkomst av co-destruction (Se bilaga 1 för intervjumanual). 

 

4.1	  Förhållning	  till	  god	  forskningssed	   	  

Denna uppsats kommer förhålla sig till riktlinjerna för god forskningssed utgivet av 

Vetenskapsrådets rapportserie (2011). Av detta, innebär det att förhålla sig till flera 

aspekter och främst anses det att forskning ska bedrivas med öppenhet, så som att 



12	  
	  

redovisa resultatet och därmed inte bortse från observationer som motsäger syftet. 

Denna öppenhet bidrar till att andra kan kontrollera resultatet. Etiska krav ställs att 

den empiri som samlas in endast får nyttjas till det vetenskapliga ändamålet. 

Vetenskapsrådet (2011) framhåller även problematiken som detta kan medföra så som 

missvisande resultat eller bortfall. I forskning handlar det om att värdera empirin, att 

kritiskt granska för att identifiera potentiella felkällor och föra en diskussion över hur 

dessa då bör hanteras. För god forskningsetik ska inte observationer som inte passar 

tesen utelämnas och bortfall ska inte hanteras på statiskt oacceptabelt sätt. 

 

Syftet är det som kommer att styra metoden. Vid användandet av intervjuer kan skydd 

ges i form av anonymitet, vilket är ett skydd av individens identitet. Kodnycklar som 

form av anonymitet kommer att erbjudas till respondenterna, men för denna uppsats 

bedömer vi att den enskilda individen och företaget inte är av intresse. Detta innebär 

dock, att om någon begär anonymitet, kommer det bli svårt att kontrollera uppgifterna 

i resultatet (Vetenskapsrådets, 2011). 

 

4.2	  Urval	  

Populationen för studien är företag som arbetar i en interaktiv process med andra 

företag i B2B. Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval för denna uppsats, vilket 

är en form av ett icke-sannolikhetsurval. Detta innebar att respondenterna inte valdes 

genom slumpmässighet, vilket innebar att visa företag hade större chans än andra att 

komma med i studien (Bryman & Bell, 2011). Bekvämlighetsurvalet baserades på att 

studien är avgränsad till en specifik bransch (PR-branschen) för att underlätta 

identifiering av eventuella orsakssamband. För att välja företag till studien sökte vi på 

företag inom PR-branschen på internet och företag som har kontor i Stockholm valdes 

ut. Företagen sorterades efter de som hade synliga kontaktuppgifter.   

 

4.3	  Respondenter	  

Varje företag kontaktades genom telefonsamtal, där vi framhöll att vi undersöker den 

interaktiva processen mellan parter där värdeskapandet kan skifta. Vi valde att 

undvika ordet co-destruction då detta skulle kunna komma att uppfattas som negativt 

och avskräcka potentiella respondenter. Sammanlagt kontaktades 30 stycken företag, 
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vilket är för studien dess urval.  Sammanlagt valde elva företag att deltaga (se bilaga 2 

för förteckning över respondenter). Detta innebär ett bortfall på ca 2/3 av de 

kontaktade företagen, merparten av dessa framhöll att de var små företag vars tid var 

en begränsning. Bryman & Bell (2011) framhåller att det sällan går att avgöra om det 

finns essentiella skillnader vid bortfall, så som att bortfallen var de som skulle varit 

viktiga för uppsatsens syfte. Vi har identifierat liknande mönster och anser att de elva 

utförda intervjuerna har bidragit till att belysa fenomenet co-destruction samt 

identifierat faktorer som leder till detta i B2B förhållanden.  

 

4.4	  Intervjuer	  

Intervjuerna utfördes på respondenternas respektive företag förutom en intervju som 

genomfördes på en lunchrestaurang. Detta ansåg vi inte vara optimalt med tanke på 

att miljön kan ha varit distraherande för respondenten, men vi gjorde bedömningen att 

respondentens insikter var viktiga för uppsatsen. Vid mötet med respondenterna 

förklarades översiktlig hur intervjun skulle gå tillväga och frågan ställdes om vi fick 

tillåtelse att banda samtalen samt om respondenterna föredrog att vara anonyma. Fem 

respondenter valde anonymitet och alla respondenter godtog att samtalen bandades. 

Inspelningen av intervjuerna gjordes på två stycken mobiltelefoner. Kort efter 

intervjuerna transkriberades de för att motverka egna värderingar och uppfattningar. 

Varje transkribering skrevs ut i dubbla exemplar som på varsitt håll studerades och 

sedan fördes en diskussion om varje enskild intervju och om olika samband som 

upptäckts.    

 

Varje intervju utfördes av en huvudansvarig medan den andra personen var med 

under intervjun och kunde, vid behov ställa uppföljningsfrågor. Dalen (2007) menar 

att man bör precisera vad man vill innan intervjun börjar, därför inledde vi med att 

förklarar att uppsatsen utgår från co-creation, där värde skapas mellan parter och att 

uppsatsen undersöker hur detta värde kan skifta. Samtliga respondenter besvarade alla 

frågor som ställdes under intervjun, vilket innebär att det inte föreligger något internt 

bortfall i uppsatsen (Bryman & Bell, 2011).   
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4.5	  Metoddiskussion	  

Då uppsatsen nyttjade ett bekvämlighetsurval har uppsatsen inte ett representativt 

urval, vilket innebär att urvalet inte speglar hela populationen. Detta påverkar 

forskningsresultatets externa validitet som medför att resultaten inte är 

generaliserbara. Generalisering har för denna uppsats inte varit ett centralt syfte utan 

är istället att applicera fenomenet co-destruction på ett outforskat förhållande. Bryman 

& Bell (2011) menar att resultat från kvalitativ forskning inte heller ska generaliseras 

till populationer utan till teori. 

 

Valet av intervjuer som metod ansågs mest relevant för att kunna identifiera faktorer. 

Intervjuer har fördelar till skillnad mot enkäter, så som att svarsfrekvensen ofta blir 

högre och att uppföljningsfrågor kan ställas, samt att respondenten kan ställa 

motfrågor vid missförstånd (Hultén et al. 2011). Däremot bör man vid intervjuer ställa 

sig granskande mot respondenten och likväl sig själv som intervjuare. Har 

respondenten valt att undanhålla information eller försökt framhålla en önskvärd bild 

av sig själv (Bryman & Bell, 2011)? Är vi som intervjuare objektiva samt finns det ett 

potentiellt samspel som kan påverka resultatet, det Hultén et al. (2011) kallar 

intervjuareffekten? Vidare föreligger även risk för halo-effekten (Hultén et al. 2011), 

som framhåller att den som genomför intervjun kan komma att påverkas av annat än 

det den syftar till att bedöma. Genom att föra diskussioner efter intervjuerna, samt vid 

sammanställande av dem, har vi gemensamt kommit fram till en tolkning av 

resultatet, vilket är liktydigt med det Bryman & Bell (2011) anser står för intern 

reliabilitet i kvalitativ forskning. 

 

Bryman & Bell (2011) framhåller att kvalitativa forskare kritiseras för dess 

subjektivitet, de menar att processen av att börja sin forskning öppet leder till att det 

som uppfattas relevant och betydelsefullt för forskaren, är det som bygger 

frågeställningar. Denna uppsats syfte har härletts från teori och har därmed inte byggt 

sin tes allt eftersom. Vidare påpekas det att kvalitativ forskning kan behöva andra 

bedömningskriterier då reliabilitet och validitet utgår från att det finns en möjlighet 

till en absolut sanning av den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2011). Författarna 

förespråkar istället kriterierna trovärdighet och äkthet för bedömning av kvalitativa 

metoder. 



15	  
	  

Kriteriet trovärdighet har fyra komponenter; tillförlitlighet, överförbarhet 

(diskuterades ovan i form av extern validitet), pålitlighet och möjligheten att styrka 

och konfirmera (diskuterades ovan i form av objektivitet) (Bryman & Bell, 2011). 

Tillförlitlighet behandlar att det kan finnas flera aspekter av den sociala verkligheten, 

för denna uppsats har endast en sida av interaktionen undersökts. Detta medför att det 

kan finnas flera sanningar av det som leder till co-destruction, men likväl inverkar det 

inte på respondenternas uppfattning. Forskningens pålitlighet påverkas av 

redogörelser över processen. Som påtalades i stycket Förhållning till god 

forskningssed, har vi inte undanhållit observationer som inte överensstämmer med 

vårt syfte. Äkthet behandlar rättvis bild, för att uppsatsen ska ha ett värde krävs en 

rättvis bild av de uppfattningar som respondenterna förmedlat, oavsett utfall. Detta 

har uppsatsen försökt att uppnå genom att redogöra för intervjuerna i 

empirin.  Uppsatsen har valt att behandla samtliga respondenter anonymt. Valet 

grundar sig dels på att fem av elva respondenter valde anonymitet och dels av att den 

enskilda individen inte har väsentlig betydelse för att uppfylla uppsatsens syfte.  

 

Dalen (2007) menar att resultatet kan bedömas efter pragmatisk validitet vilket syftar 

till hur användbart resultatet är på forskningsfältet. Huruvida detta förhåller sig kan vi 

inte bedöma, däremot bör det finnas relevans då fenomenet co-destruction 

applicerades på ett nytt förhållande. 
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5. Empiri 

5.1	  Samarbete	  

Gemensamt för de studerade PR-företagen vad gäller processen från att de får ett 

uppdrag tills dess att det är levererat, är att processen ser olika ut beroende av PR-

köparen och uppdragets art. Processen är dynamisk och första steget är att i någon 

form göra ett underlag tillsammans, för att identifiera och få förståelse för partens 

behov. Att bygga förtroende är en viktig del i uppdragets första fas och det tar längre 

tid för PR- företaget om PR-köparen är ny, då företagen måste skapa en kontakt och 

bygga förtroende. Samtliga respondenters företag har haft affärsrelationer som har 

pågått mellan fem till 15 år. 

 

PR-köparens delaktighet i PR-företagens arbetsprocess varierar beroende av parten. 

Det som är gemensamt för företagen i studien är att samtliga påpekar vikten av 

samarbetet med PR-köparen i uppstartsfasen, för att få tillgång till rätt information. 

PR-företagen nämner att det är viktigt att ha en dialog med parten och att tillgången 

till information och förståelse för uppdraget blir lättare ju bättre de känner PR-

köparen. Däremot varierar åsikterna mellan företagen huruvida arbetsprocessen 

underlättas eller försvåras när parten har stor delaktighet. Sex av PR-företagen 

menade att arbetet underlättades vid ett nära samarbete och när parten är öppen för 

idéer. Likväl framhölls det att vid längre relationer kunde företagen ofta arbeta mer 

fritt. Tre PR-företag ansåg att arbetsprocessen båda kan bli lättare och svårare med 

partens delaktighet. Företagen utvecklar resonemanget med att det är bra när parten 

kommer med infallsvinklar om branschspecifik kunskap som kan bidra till värde för 

PR-företaget och projektet. Däremot försvåras arbetsprocessen om PR-köparen 

känner behov att ha insyn i alla detaljer och har åsikter om arbetet där PR-företaget 

besitter den största expertisen. Ett PR-företag ansåg att viljan och modet från parten 

var viktigare än delaktigheten. Om parten inte har mod, försvåras arbetsprocessen då 

PR-företaget aldrig kan göra bättre marknadsföring än vad parten vågar. Ett PR-

företag menade att arbetsprocessen försvårades desto mer parten var delaktig. Därmed 

tog inte PR-företaget emot uppdrag av kunder där relationen inte fungerade.  
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När kunden är inne och trampar på vår kärnkompetens, så är det sällan bra, men när 

de kommer med input som ger oss värde, så att vår insats kan bli ännu mer tydlig och 

bättre då är det intressant, de skall komma med input från deras område till vårt 

område, de skall inte vara inne och trampa på vårt område. 

(Respondent 2) 

 

Tre PR-företag framhåller att det sällan blir bra när parten är med och detaljstyr i ett 

projekt, eftersom PR-köparen inte besitter samma kompetens som PR-företaget och 

därmed inte heller har samma förståelse för processen. Vidare menar en av 

respondenterna att i en kreativ process, är det lättare för en PR-köpare att ha åsikter, 

eftersom många anser att alla har någonting kreativt att bidra med. Detta trots att det 

inte är deras profession. Två PR-företag framhöll att det är tidskrävande om parten 

vill vara delaktig genom hela processen, något de menar underlättas av längre 

relationer där ett uppbyggt förtroende finns, vilket tillåter PR-företaget att arbeta mer 

fritt. Ett PR-företag påpekade vikten av kunskap om partens bransch för att kunna 

skapa värde, denna bransch var också deras målgrupp. 

 

Nio av respondenterna menade att arbetet mellan PR-företagen och deras PR-köpare 

underlättas av att de haft ett längre samarbete. Gemensamt för respondenterna var att 

längre relationer skapar gemensamma referensramar, vilka parterna kan återgå till 

inför ett nytt projekt. Ett problem som kan uppstå vid längre samarbeten är om 

relationen utvecklas till en vänskap, vilket en respondent upplevt. Detta fick 

konsekvenser av att PR-köparen bad om tjänster istället för att beställa tjänsten. En 

respondent menar att ett långsiktigt samarbete, ofta får prägeln av en 

vänskapsrelation, vilket hen anser som positivt. Fyra av PR-företagen ansåg att det 

inte har någon betydelse för hur väl samarbetet fungerar, om parten är ny eller äldre. 

Samarbetet är istället beroende av de människor som arbetar hos parten och om de är 

vana PR-köpare eller inte. En ovan PR-köpare har svårare att förstå arbetet eftersom 

PR har ett svårmätt värde. 

 

5.2	  Immateriellt	  värde	  

Samtliga PR-företag framhåller att PR inbegriper ett immateriellt värde, vilket för 

ovana och nya PR-köpare kan vara svårt att förstå. PR-företagen hade olika lösningar 
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för att hantera detta. Samtliga skriver projektbeskrivningar där målet är att specificera 

aktiviteter, budget, målbilder och möjliga utfall.  

 

Projektbeskrivningarna revideras allt eftersom projektet fortskrider, i och med att 

förändringar förekommer. Ett av PR-företagen hade valt att byta ut ordet pris i sina 

offerter till investering för att påverka partens sätt att tänka gentemot PR. Ett annat 

PR-företag använde sig av något de kallar förväntansbrev, genom denna förtecknar 

parten med PR-företaget, vid vilken tidpunkt aktiviteten är genomförd. 

Förväntansbrevet används som ett mätverktyg för arbetet, eftersom PR är svårt att 

mäta, och därför är det viktigt att specificera innan projektet börjar, vad man ämnar 

nå. Nio av PR-företagen menade att i denna bransch, förmedlas någonting abstrakt 

och det är PR-företagets arbete att förmedla till parten att PR innehar ett emotionellt 

och immateriellt värde, som potentiellt ska finnas i framtiden. Att kommunicera detta 

underlättas av tidigare samarbeten där förtroendet byggts upp.  

 

5.3	  Resurser	  	  

Det finns tillfällen i arbetsprocessen då PR-köparen inte har förståelse för den 

teknologi som används. Tre av respondenterna belyser vikten av att förklara tekniken, 

varav en respondent menar att det är en pedagogisk del av deras arbete, att förklara 

alla termer för PR-köparen så att de har lättare att förstå processen. Ett PR-företag 

påpekar att deras rekommendationer kan hindras av att partens digitala plattformar 

inte stöds av deras lösningar på grund av att de inte är uppdaterade. Teknologin kan 

även påverka parten på så sätt att tillgängligheten påverkas. En respondent menar att 

konflikter kan uppstå om PR-köparen inte har förståelse för mobiliteten i PR-

företagets arbete, som exempelvis att kontoret kan vara stängt, men ändå ha 

tillgänglig personal. Ett annat PR-företag framhöll däremot att det kan bli 

problematiskt om PR-företaget ständigt är tillgängligt, vilket kan leda till att personal 

på PR-företaget upplever att de blir förtärda av sitt arbete. 

 

Majoriteten av PR-företagen arbetar i en platt organisation, vilket för dem innebär en 

snabb intern kommunikation där beslut kan fattas skyndsamt, men respondenterna 

menar att det alltid är PR-köparen som tar det slutgiltiga beslutet om ett projekt skall 

genomföras eller ej. En generell uppfattning hos respondenterna är att det underlättar 
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om en person har ansvar över projektet och samtliga PR-företag i studien har en 

person med projektansvar.  

 

5.4	  Förväntningar	  

Det finns tillfällen i arbetsprocessen då PR-köparen och PR-företagens förväntningar 

inte överensstämmer. Samtliga respondenterna framlyfter vikten av kommunikation, 

där respondenterna menar att det är deras arbete som PR-företag att diskutera, förklara 

och övertala parten för att tryggt kunna leda dem vidare i processen. Ett av PR-

företagen menar att kommunikationen är avgörande när PR-köparen ersätter sin 

projektansvariga och en ny person ärver uppdraget, vilket ändrar förutsättningarna för 

projektet. Vidare påpekas det av samtliga respondenter att sättet att kommunicera mot 

parten är avgörande, att det är viktigt att kommunicera mycket och genom olika 

kanaler. Fyra PR-företag menar att det är viktigt att parten och PR-företaget har 

samma värderingar och liknande åsikter gällande arbetssättet och då fram för allt åt 

vilken riktning processen skall ta, för att förväntningarna skall stämma överens. Fyra 

av respondenterna påpekade även att organisationsförankring i PR-köparens bolag är 

av stor vikt, för att få med hela företaget på projektet. 

 

Tio av PR-företagen menar att parten ofta har för höga visioner och målsättningar om 

vad projektet kommer att leda. Två av PR-företagen framhåller att man inte når en 

gemensam målbild i början av projektet, utan att den växer fram och blir skarpare allt 

eftersom processen fortskrider. Åtta av PR-företagen påpekar att mer information 

kontinuerligt behöver hämtas och att versioner av projektbeskrivningen revideras. 

Åtta av PR-företagen menar att förväntningar kan skilja sig åt gällande kostnader, att 

parten har för höga förväntningar på sin budget. Ett PR-företag framhåller att 

målsättningar måste hamna i rätt budgetfack, där den står i rimlig proportion till 

målbilden. Tid bedömdes av respondenterna ur olika perspektiv, antingen hur långt 

projektets period löpte, eller hur snabbt PR-värdet kunde uppnås. Fyra PR-företag 

anser att tid var en faktor som påverkade att förväntningarna inte överensstämde 

mellan parterna. 
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När man börjar lyfta på alla lock, märker de ofta att projektet är större och kräver 

mer, än vad de hade tänkt från början. Det blir lite som att öppna Pandoras ask. 

(Respondent 10) 

 

Respondenterna menade att människorna som är vana PR-köpare är enklare att arbeta 

med eftersom de har lättare att förstå hur processen kan komma att fortlöpa, då de 

förstår mekaniken och tillvägagångssättet. Vidare framhöll fem PR-företag att 

samarbete är ytterst subjektivt och arbetet påverkas dels av personkemin men också 

av partens mod och inställning, som exempelvis om PR-företaget vill vara proaktiva, 

till skillnad från parten som vill vara reaktiva, så kommer samarbetet inte att fungera. 

 

Har man inte samma grundidéer o tankar om vad marknadskommunikation kan ge 

och inte samma grundidéer som människa, så är det svårt att samarbete. Det handlar 

inte om kompetens, utan om kemi.   

(Respondent 11) 

 

Samtliga PR-företag framhöll att de oftast identifierade ett annat problem och lösning 

än det som parten initialt kom med. Genom att informera parten bygger PR-företagen 

upp förtroendet och menar att det är deras skyldighet som rådgivare att agera i det 

man tror är för partens bästa. I de fall PR-företagen identifierat ett annat problem, 

påpekade ett av företagen att den personliga kontakten bidrog till minskad prestige 

och risk för konflikt. Tio PR-företag påpekade vikten av att vara tydlig mot PR-

köparen gällande rekommendationer, som sträcker sig utanför dess egen 

problemidentifiering. 

 

För att förbättra arbetsprocessen är feedback ett viktigt verktyg för PR-företagen. För 

att säkerställa att PR-företagen når upp till partens förväntningar påpekar samtliga 

respondenter vikten av samtal. Genomgående för PR-företagen är att de har täta 

kontakter och avstämningsmöten med PR-köparna för att snabbt kunna agera på den 

feedback de får. Tio PR-företag var noga med uppföljning medan en respondent 

menade att efter ett uppdrag var både PR- företaget och PR-köparen redan vidare på 

nästa projekt och därmed gjordes nästan aldrig en genomarbetad uppföljning av 

projektets utfall. Respondenten menade att alla som varit involverade i processen, 

oftast var så utmattad efter projektet och nöjda med att det blivit genomfört, att 
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utfallet inte hade någon betydelse. Nio av PR-företagen menar att den feedback de får 

från parten fungerar som ett verktyg för arbetsprocessen, för att säkerställa effekt och 

funktion. Tre av PR-företagen menade att långa förhållanden inte avslutades på grund 

utav ouppnådda förväntningar och konflikter utan istället berodde på, vad de kallade 

en naturlig död, att man som part sökte nya infallsvinklar. Istället framhölls det att 

PR-företagen aldrig gick in i relationer om de från början inte kunde komma överens 

om en målbild. 
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6. Analys 

6.1	  Vikten	  av	  samarbete	  

Studien identifierar vikten av ett fungerande samarbetet mellan parter i uppstartsfasen, 

vilket är viktigt för att få tillgång till rätt information, samt att ta fram målbilder för 

projektet för att värde ska kunna skapas. Detta överensstämmer med vad Grönroos 

(2012) beskriver, att parterna i en interaktion måste vara benägna att ta tillvara på 

värdet som skapas, för att det inte skall bli co-destructive. För att få tillgång till rätt 

information, beskriver respondenterna att det behövs en kontinuerlig kommunikation i 

processen, ett skapande av en gemensam målbild och att detta sammanfattas i en 

uppdragsbeskrivning som signeras av båda parter. Detta är likt de element Grönroos 

(2012) redogör för, att ett värdeskapande sker genom att förstå, planera och svara. 

 

Grönroos (2012) menar även att interaktionen mellan parterna fungerar som en 

värdeplattform, vilken skapar ett främjande för co-creation.  Studien visar att ett 

långvarigt förhållande, så som i B2B främjar samarbetet och i detta byggs förtroende 

upp över tid, vilket liknar det Grönroos beskriver som värdeplattform. 

Värdeplattformen ger parter möjlighet att återgå till tidigare gemensamma 

erfarenheter där referensramar över deras tidigare samarbeten finns, vilket kan 

reducera co-destruction. 

 

6.2	  Ogripbara	  immateriella	  värden	  

Som Vargo & Lusch (2008) framhåller kan inte företag leverera värde, utan kan 

endast ge parten ett värdeerbjudande. Flertalet av respondenterna framhöll att PR-

företagen erbjuder sina partners ett potentiellt immateriellt värde, vilket innebär att de 

erbjuder något som varken är synbart eller konkret för denne och heller inte alltid så 

lätt att förstå. Detta påverkades mer om parterna var en ovan köpare av PR snarare än 

en ny partner hos företaget. En ovan PR-köpare söker efter kontroll och kräver, enligt 

studien, mer tid av PR-företaget i form av diskussioner och förklaringar, vilket bidrar 

till en längre arbetsprocess för PR-företagen. Detta är likt det Fisher & Smith (2011) 

beskriver om relationen mellan co-creation och kontroll, kunden kan ta över 

kontrollen och detta kan innebära risker när PR-företaget tvingas släppa på kontrollen. 

Studien visade att när parten behövde ha kontroll bidrog det till minskad effektivitet 
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och blev därmed också co-destructive, då PR-företagen upplevde ökad 

arbetsbelastning och frustration när parten var med och kontrollerade och detaljstyrde 

processen. Detta överensstämmer även med det som Plé & Chumpitaz Cáceres (2010) 

framhåller som oavsiktliga och avsiktliga missbruk av resurser. Detaljstyrningen blir 

oavsiktligt missbruk från PR-köparen, vilket för båda parter leder till co-destruction. 

För PR-köparen innebär deras missbruk att effektiviteten minskar och kan få 

konsekvenser som att projektet tar längre tid än beräknat. Detta är likt det Fisher & 

Smith (2011) beskriver om balans mellan parter, att den är asymmetrisk, vid olika 

tillfällen har de olika mycket kontroll i interaktionen.  

 

Värde kan även skapas instrumentellt (Grönroos, 2012), vilket innebär att värdet 

värderas efter vad det kan leda till, vilket präglar PR-branschen, då förutsättningar 

skapas för PR-köparna att nå exempelvis en större målgrupp. Dessa förutsättningar 

skiljer sig åt beroende av företag, men blir en investering för PR-köparna, som kan ta 

olika lång tid att uppnå. Smtih (2013) beskriver tid som en resurs hos parten som 

företaget kan missbruka och därmed bli co-destructive.  Studien visar att fyra PR-

företag ansåg att tid var en faktor som påverkade när förväntningarna inte överstämde 

mellan parterna. Likväl påpekar Prahalad & Ramaswamy (2004) att värde är rotad hos 

partens erfarenhet och att faktorer som tid, plats och omgivning kan inverka. Detta 

belystes med att PR-köparens tidigare erfarenheter påverkade samarbetet genom höga 

visioner, motsägande målsättningar och misstolkning av kostnader. Fem av företagen 

framhöll att samarbete är i högsta grad subjektivt betingat hos parten, vilket innebär 

att det är beroende av personkemi, personliga erfarenheter, verklighetsuppfattningar 

samt PR-företagets interaktion gentemot parten. Fyra PR-företag framhöll vikten av 

lika värderingar inför samarbetet. Om värderingar inte överensstämmer kan utfallet 

bli co-destructive, vilket Echeverri & Skålén (2011) samt Plé & Chumpitaz Cáceres 

(2010) menar beror på att parterna redan har en förväntan över att interaktionen inte 

kommer fungera.  

  

6.3	  Missbruk	  av	  resurser	  

Respondenterna upplevde svårigheter när parterna hade för höga förväntningar på sin 

budget och liksom Smith (2013) menar, kan det innebära en upplevd förlust av 
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befintliga resurser. Dessa omständigheter kan leda till en nedgång i välbefinnande när 

PR-köparen upplever att de får mindre resurser för dess budget än vad de räknat med.  

 

Smith (2013) menar att företagen kan missbruka sina egna resurser, vilket får 

konsekvenser av att värdebyggandet för parten misslyckas. En av dessa resurser som 

Smith framhåller är information, där brist på information kan leda till co-destruction. 

Åtta av företagen påpekade vikten av att kontinuerligt hämta information genom hela 

arbetsprocessen, då informationen och omständigheter är föränderliga och ständigt 

behöver uppdateras. Detta för att motverka att utfallen skall bli co-destructive.  

 

Liksom Smith (2013) menar även Ple´ & Chumpitaz Cáceres (2010) att parter i en 

interaktion avsiktligt eller oavsiktligt kan missbruka resurser, vilket beror på brister i 

överensstämmelsen dem mellan. Två fall i studien där parten oavsiktligt missbrukade 

resurser, upplevde PR-företagen att de blev konsumerade av PR-köparen, då de hade 

förväntningar av ständig tillgänglighet och att snabbt få gensvar från företaget. De 

båda fallen skapar en skiftning i förväntan, från överensstämmande till icke-

överensstämmande, där PR-köparen upplever co-creation medan PR-företagen 

upplever co-destruction. Fallen samstämmer med Smiths (2013) och Plé & Chumpitaz 

Cáceres (2010) teorier om oavsiktligt missbrukade resurser.  

 

6.4	  Skiftande	  förväntningar	  

Echeverri & Skålén (2011) samt Plé & Chumpitaz Cáceres (2010) menar att förväntan 

hos parter om vart interaktionen kommer leda, inverkar på utfallet av antigen co-

creation eller co-destruction. Tio av respondenterna menade att PR-köparen ofta hade 

för höga målbilder, eftersom PR har ett potentiellt värde och kan tolkas olika av 

parterna, så kan förväntningarna inkongrurera. Genom tydlighet, 

uppdragsbeskrivningar och ständig kommunikation eftersträvas att förankra en 

gemensam målbild. Om inte en gemensam målbild uppnås, kan utfallet leda till co-

destruction. Tre av studiens respondenter beskriver att de inte går in i ett samarbete 

när de inte har samma målbilder eller samma arbetssätt, då samarbetet troligtvis inte 

kommer fungera, vilket överensstämmer med författarnas teori om interaktionens 

utfall av co-creation eller co-destruction. Smith (2013) menar att en nedgång i en 

parts välbefinnande kan bero på att företaget inte uppfyller det som förväntas. Detta 
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belyser vikten av kommunikation vid skapandet av målbilderna, att det krävs en tydlig 

kommunikation för att förväntningarna om slutprodukten skall kunna uppnås.  

 

Studien identifierar en gemensam nämnare för samtliga PR-företag, där 

respondenterna framlyfter vikten av kommunikation. Sammantaget framkommer att 

när förväntningar inte överensstämmer mellan parterna är det, i de allra flesta fall, ej 

tillräcklig frekvens i kommunikationen, vilket Smith (2013) menar är ett missbruk 

från företaget av deras egna resurser. Denna resurs är information, vilken ineffektiva 

kommunikationssystem innefattar och vid missbruk av denna resurs kan konsekvenser 

bli att parten upplever en nedgång i sitt välbefinnande. En respondent beskriver hur 

det kan skifta i förväntningar när en PR-köpare omorganiserar och en person ärver 

uppdraget. Detta kan innebära nya förutsättningar för projektets fortskridande, så som 

nya erfarenheter och arbetssätt. Om det brister i kommunikationen finns risk för 

missförstånd och detta överensstämmer också med Smiths teori gällande missbruk av 

resursen information. Orsaken till missbruket är då ineffektiva kommunikations-

system, vilket kan leda till co-destruction för parterna. Respondenten menar att de nya 

förutsättningarna påverkar arbetsprocessen snarare än slutresultatet. Detta 

samstämmer med Grönroos (2012) teori, att värde kan förstöras genom hela 

interaktionen och inte enbart i slutet. 

 

Fyra PR-företag menade att organisationsförankring var ett viktigt element för 

projektets framgång. För att projektet skall nå framgång behövs förståelse från hela 

organisationen, men också att PR-företagen har förståelse för organisationens 

företagskultur. Smith (2013) menar att företagens värdebyggande kan misslyckas om 

det finns brister i tillvägagångssätt i organisationen och information. Uppnås inte en 

förankring hos organisationen kan utfallet komma att bli co-destructive, som kan bero 

på modet hos parten, att de inte vågar fullfölja hela projektplanen, vilket kan innebära 

att projektet aldrig genomförs och därmed blir co-destructive för en eller båda parter. 
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Figur	  2.	  Identifierade	  faktorer	  till	  utfallet	  co-‐destruction.	  

	  
Denna modell är utvecklad av studiens resultat och är en förklaringsmodell över de 

identifierade faktorer som leder till co-destruction, samt vilka omständigheter som 

påverkar dessa faktorer, vilket utvecklar utfallet av co-destruction. Modellen 

beskriver när interaktionen mellan PR-företagen och parten sker. Interaktionen inleds 

med ett uppstartsmöte, följt av en dialog genom processen där även feedback 

förekommer och processen avslutas med ett uppföljningsmöte. Identifierade faktorer 

som leder till co-destruction är 1. När parten har för höga förväntningar på dess 

budget, tid eller målbild, 2. Om upphämtning av information ej skett kontinuerligt, 3. 

Olika tankesätt och erfarenheter (i modellen refererade som subjektiv betingelse), 4. 

Projektet blir ej förankrat i hela organisationen, 5. Om inte kommunikationen sker 

kontinuerligt mellan parter eller 6. Om en part går in och detaljstyr projektet.  

Studien identifierade att co-destruction kan förstärkas eller reduceras, förstärkning 

sker när det är en ovan PR-köparen, parten har för stor delaktighet eller om det finns 

brister i kommunikationen. Brist i kommunikationen innebär att budskapet är 

svårtolkad mellan parterna. Påverkande faktorer för reducering av co-destruction är 

om parter haft långa förhållanden, om det finns ett förtroende mellan parter, om 

parten är delaktig i projektet (men inte har för stor delaktighet) och om parten besitter 

kunskap om PR, vilket innebär att parten har förståelse för de immateriella värden 

som PR skapar.  
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7. Slutsatser 
Denna studie identifierade ett antal faktorer som kan leda till tillblivelsen av co-

destruction. Den största anledning till ouppnådda förväntningar som kan leda till co-

destruction, är att parten har för höga målbilder av ett projekts potential. Höga 

målbilder är ofta kopplade till för höga förväntningar på den disponibla budgeten och 

tiden det tar att utföra projektet eller uppnå PR-värde. Om parten förväntar sig att 

kunna skapa ett större värde än vad som är realistiskt utifrån given budget och tid, kan 

det leda till co-destruction. 

 

Information och omständigheter i omvärlden och i arbetsprocesser är föränderliga, 

därför behöver arbetet i en process ständigt uppdateras. Om information inte 

kontinuerligt inhämtas kan det leda till co-destruction, då projektets utfall kan komma 

att skifta från målbilden. Daterad information kan få konsekvenser av att parten 

missar viktiga uppdateringar i målbilden och därmed kan förväntningarna om 

resultatet mellan parterna skifta, och kan således för en eller båda parter leda till co-

destruction. 

 

Samarbete är ytterst subjektivt, då människor är präglade av personliga erfarenheter, 

kunskaper och verklighetsuppfattningar. Samarbete i relationer kan leda till co-

destruction genom att olika tankesätt, personkemi och parters mod inte 

överensstämmer med varandra. Dessa olikheter kan försvåra arbetsprocessen, då 

parterna kan få svårt att förstå varandra, vilket kan utmynna i att samarbetet mellan 

parterna blir problematiskt och därmed co-destructive.  

 

Om ett pågående projekt inte blir förankrat hos en organisation kan utfallet bli co-

destructive för en eller båda parter. Ett oförankrat projekt, är ett projekt som aldrig 

kan få ett fullt värde, då hela organisationen bör ha förståelse för att projektet skall 

kunna nå full potential. Konsekvenserna av ett oförankrat projekt kan innebära att det 

inte blir genomfört eller att projektet kan få ett annat utfall än det tilltänkta. 

 

Co-destruction kan uppkomma mellan parter om inte kontinuerlig kommunikation 

förekommer, vilket kan hämma byggande av en gemensam värdeplattform där 

förståelse och förtroende skapas mellan parter. Ej kontinuerlig kommunikation kan 
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påverka utvecklingen av den gemensamma värdeplattformen och hämmar därmed 

möjligheten för parterna att återgå till tidigare referenser. En grundläggande 

förutsättning för ett väl fungerande samarbete är kommunikationen, då den skapar 

villkoren för informationshämtning, gemensamma målbilder och samarbeten. Om 

kommunikationen mellan parten inte är kontinuerlig kan utfallet bli co-destructive.  

 

Oavsiktligt missbruk av resurser från ena parten i form av detaljstyrning av ett projekt 

kan leda till frustration för parten, vilket kan utvecklas till co-destruction. 

Detaljstyrning av ett projekt kan ge minskad effektivitet i en arbetsprocess, då 

processen blir längre när parten vill ha kontroll i form av förklaringar och 

diskussioner. Co-destruction kan förstärkas om parten saknar tidigare erfarenheter 

eller kunskaper från relevant bransch, då denna part inte har förståelse för 

arbetsprocessen och kan ha svårt att formulera relevanta målbilder och realistiska 

förväntningar på projektets utfall. Detta innebär att co-destruction inte endast kan 

uppkomma i slutet av process utan kan även utvecklas under processen gång.  

 

Under långvariga förhållanden, kan ett förtroende byggas upp, vilket för båda parter 

underlättar arbetsprocessen i ett projekt. Tillsammans har man, över tid, då skapat en 

gemensam plattform, en referensram över tidigare prestationer vilket för parterna 

innebär att de har kännedom om arbetets tillvägagångssätt. Detta innebär större 

arbetsfrihet då parterna redan har förståelse för det tankesätt som används och vad 

som tidigare fungerat. Det långvariga förhållandet underlättar förankringen av en 

gemensam målbild, vilket är essentiellt för branscher som innefattar ett presumtivt 

immateriellt värde, ett potentiellt framtida tillstånd. Detta innebär att uppkomsten av 

co-destruction kan hämmas av långvariga förhållanden. 
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8. Diskussion  
Echeverri & Skålén (2011) visar på hur en interaktion mellan parter kan få utfallen 

co-creation eller co-destruction (se figur 1). Utfallen är beroende av hur en individ i 

interaktionen agerar och hur den andra individen uppfattar agerandet i interaktionen. 

Utfallen kan då förstärkas, reduceras eller återhämtas. Denna studie utgår från 

författarnas modell, men till skillnad från den fokuserar denna studie endast på utfallet 

av co-destruction och är således en utveckling och fördjupning av fenomenet (se figur 

2). 

 

Studien har haft som syfte att identifiera händelser i interaktionen, benämnt faktorer, 

som leder till utfallet av co-destruction. Dessa faktorer är en vidareutveckling av 

Echeverri & Skåléns (2011) segment Inslag av tillämpningen (se figur 1). I 

samstämmighet med författarna fann vi att co-destruction kan förstärkas och 

reduceras, vilket vi i denna studie observerade, var beroende av att faktorerna har en 

omständighet, Påverkan på faktorer, som påverkar hur utvecklingen av utfallet blir 

(se figur 2). De identifierade faktorerna och påverkan på faktorerna som leder till co-

destruction, är resultatet av denna studie och har förhoppningsvis skapat en större 

förståelse för detta fenomen. Denna förståelse bidrar till att ytterligare åskådliggöra 

fenomenet, genom att faktorerna belyser hur denna utveckling mot co-destruction kan 

ske. Då vi applicerar denna studie på långvariga förhållanden, ett tidigare outforskat 

område, påvisar det att ett långtgående samarbete kan reducera uppkomsten av co-

destruction. I och med detta kan faktorerna till uppkomsten av co-destruction 

identifieras av företag och motverkas med en arbetsprocess som aktivt arbetar mot att 

reducera co-destruction. För forskningen är det viktigt att fortsätta forska på co-

destruction, då det är viktigt att förstå vad som kan skapa värde och likaså vad som 

kan förstöra det.  

 

Studiens modell (se figur 2) ämnar förklara identifierade faktorer som leder till co-

destruction vid en interaktion mellan parter i B2B förhållande. Då studien avgränsat 

sig till att undersöka PR-branschen, vilken är en bransch där interaktion och 

immateriella värden är vanligt förekommande, kan faktorerna komma att skilja sig åt 

vid studier av en annan bransch. De identifierade faktorerna kan vara applicerbara på 

andra liknande branscher där interaktion har stor betydelse och kommunikation är en 
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grundläggande förutsättning för arbetsprocessen. Teorierna visar att fenomenet co-

destruction kan uppkomma i alla branscher, däremot kan faktorerna komma att skilja 

sig åt vid branscher som inte är i en kreativ bransch eller kräver en interaktion, som 

exempelvis branscher där det förekommer standardiserade varor. Vi kan endast 

spekulera om vilka faktorer som skulle identifieras i en annan bransch, och vi tror att 

en bransch med materiella värden skulle skilja sig åt från en bransch med 

immateriella värden då det är svårare för parten att föreställa sig ett immateriellt värde 

än ett materiellt.  

 

Studien fann ytterligare en faktor till uppkomsten av co-destruction, när PR-företaget 

kände krav om att ständigt vara tillgänglig för parten. Detta fick konsekvenserna att 

de upplevde en hög arbetsbelastning. Denna faktor kan endast upplevas av PR-

företaget, medan de andra identifierade faktorerna i studien kan upplevas co-

destructive av både PR-företagen och parten. Av dessa orsaker valde vi att inte 

behandla faktorn om ständig tillgänglighet i vår modell (se figur 2). 

 

Denna uppsats har endast undersökt en sida av interaktionen mellan parter, PR-

företagens. Detta kan innebära att det finns andra faktorer som leder till att parter kan 

uppleva co-destruction. Ytterligare faktorer kan ha undgått studien till följd av att 

respondenterna inte varit medvetna om dem, eller valt att undanhålla information.  

Co-destruction är ett relativt nytt fenomen och vid påbörjandet av studiens process 

kände vi endast till co-destruction som ord, men inte dess verkliga innebörd. Detta har 

inneburit en lärorik och intressant period av orientering inom ett, för oss, okänt 

forskningsfält. Vi finner likheter mellan att skriva uppsats och en innovationsprocess, 

vilket varit en stor del av vår utbildning på programmet Entreprenörskap, Innovation 

och Marknad. Liksom att en innovation sällan blir det man först hade i åtanke, 

utvecklas och förändras uppsatsen längs processens gång och det har varit spännande 

att vara med i denna utveckling. 

 

8.1	  Förslag	  till	  framtida	  studier	  

Co-destruction som fenomen är inte begränsad till en specifik bransch. Dock har 

denna studie avgränsat sig till att undersöka endast en bransch, PR-branschen. Detta 

kan innebära att det finns andra faktorer som påverkar fenomenets utfall, men som 
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inte uppdagats inom den avgränsade branschen. För framtida studier kan det därför 

vara ett intressant perspektiv att undersöka fenomenet i andra branscher. Denna studie 

har fokuserat på att identifiera faktorer som leder till utfallet av co-destruction i 

långvariga förhållanden. Elva respondenter har ingått i studien och den kan därmed 

inte generaliseras till populationen. Vidare studier skulle förslagsvis kunna 

koncentrera sig på ett representativt urval som är generaliserbart.  
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Bilagor 

Bilaga	  1,	  Intervjumanual	  	  
 

1. Berätta om processen från att ni får ett uppdrag från PR-köparen tills dess att det är 

levererat. 

 

2. Hur länge har samarbetet med era PR-köpare pågått? 

 

3. Under vilka delar i processen är PR-köparen delaktig? 

- Finns det vissa parter som är mer delaktiga och vad beror det i sådana fall på? 

- Underlättas eller försvåras arbetsprocessen när parten har större delaktighet?  

- Underlättas eller försvåras arbetsprocessen när parten är nyare eller äldre? 

 

4. Hur och när får ni feedback från era parter? 

- Hur tar ni tillvara på den feedback ni får? 

 

5. Finns det tillfällen i processen när era och/ eller partens förväntningar inte 

överensstämt? 

- Ser ni någon skillnad på nyare eller äldre parter? 

 

6.  Identifierar ni andra problem än det parten kommer till er med? 

 

7. Påverkas arbetsprocessen om parten inte har förståelse för den teknologi som 

används? 

 

8.  Hur fungerar beslutsprocessen i er organisation? 

- Påverkas din arbetsprestation utav beslutsprocessen? 

- Har det påverkat relationen till parten? 

 

9. Hur hanterar ni tillfällen när det inte finns tillräcklig information att tillgå från 

parten?   

 

10. Hur säkerställer ni att ni når upp till partens förväntningar? 
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Bilaga	  2,	  Förteckning	  över	  respondenter	  
 

Respondent 1, VD 

PR-företag med fokus på kommunikation. Startades 2005 och har haft partners sedan 

starten. Företaget har drygt 20 medarbetare. 

 

Respondent 2, VD 

Kommunikationsbyrå som startade 2012, har partners som följt med från tidigare 

bolag. Företaget har två anställda och använder extern kompetens vid behov. 

 

Respondent 3, Vice VD 

PR-företag som startade 2005 och är inriktad på kommunikation och strategi. Har 

kvar många partner sedan starten och är idag fem medarbetare.  

 

Respondent 4, Account Manager 

PR-företag inriktade på konsument-PR och strategisk kommunikation. Har arbetat 

med vissa partners i över tio år. Företaget startade 2001 och har idag 15 anställda.  

 

Respondent 5, Ekonomiansvarig/Projektledare 

Reklambyrå som funnits sedan 1992. Företaget har arbetat med partners i tio år. 

Byrån har sex medarbetare. 

 

Respondent 6, Mediestrateg/Projektledare 

Mediebyrå med 18 anställda samt ett digitalt syskonföretag. Verksamheten 

registrerades 2004 men har partners vilka de ha har arbetat med i tio till tolv år.  

 

Respondent 7, Assistent 

PR-företag med 20 medarbetare. Företaget har funnits sedan 2004 och har arbetat med 

partners sedan 2007. 

 

Respondent 8, Art Director/VD 

Kommunikationsbyrå som startade 2012, bolaget har tre anställda vilka tidigare 

arbetat tillsammans. En kund har de arbetat med sedan 1999.  
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Respondent 9, VD 

Reklambyrå vilken även arbetar med redaktionell kommunikation. Bolagets 

registrerades 2002 och använder extern kompetens. Har partners vilka de arbetat med 

i sex år.  

 

Respondent 10, Strateg/Teamleader 

Reklambyrå med fokus på kommunikation. Företaget startade 1997 och har arbetat 

med vissa kunder i åtta år. Företaget har drygt 20 medarbetare.  

 

Respondent 11, Byråchef 

Mediebyrå som startade år 2000. Företaget har 14 medarbetare och har haft kunder de 

arbetat med i tolv år.  

 


