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Sammanfattning 

Denna studie behandlar hur företaget Gällöfsta Perlan Ledarskap, verksamt 

inom utbildningsbranschen, arbetar med att upprätta långsiktiga kundrelationer. 

Till följd av en ökad konkurrens och att marknader blivit mer komplexa ställs 

högre krav på att bibehålla befintliga kunder och återta tidigare kunder. 

Genom att företag betraktar sina kunder som resurser där varje kunds unika 

preferenser tillgodoses skapas ett värde som främjar att långsiktiga relationer 

upprättas, vilket frambringar kundlojalitet och ger företaget konkurrensfördelar. 

 

Denna studie tar en kvalitativ ansats genom att en fallstudie tillämpas där det 

empiriska underlaget består av intervjuer med personer inom Gällöfsta Perlan 

Ledarskap. Studiens resultat påvisar faktorer som blir viktiga för företaget vid 

upprättande av långsiktiga kundrelationer. Dock har utmaningar framkommit 

som Gällöfsta Perlan Ledarskap bör beakta för att ytterligare förbättra sitt arbete 

med att upprätta långsiktiga kundrelationer.    

 

 

Nyckelord: Relationsmarknadsföring, Kundrelationer, Värdeskapande, 

Interaktion, Löften, Lojalitet, Kultur.  
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1. BAKGRUND 

Den traditionella synen på marknadsföring, inom litteraturen benämnd 

transaktionsmarknadsföring, uppkom i samband med den industriella revolutionen och var 

central inom företagsvärlden fram till 1970-talet. Kärnan i detta synsätt var att företags 

marknadsföringsinsatser skulle underlätta utbyte av varor, till följd av en expansiv period där 

efterfrågan generellt sett var större än utbudet. Marknader sågs som en homogen totalitet där 

kunder antogs ha likartade behov och preferenser, vilket medförde att betydelsen för goda 

kundrelationer förbisågs samt att utvärderingen av marknadsföringsinsatser i regel präglades av 

kortsiktiga resultatmått med fokus på ökade marknadsandelar (Blomqvist et al., 2004). 
 

Detta förde med sig en massdistribution av varor där företags främsta fokus blev att sälja sina 

produkter utan att vidare reflektera över om kunden var ny eller återkommande, priset som 

konkurrensmedel kom att bli en central del inom företags marknadsföringsaktiviteter (Grönroos, 

2007). På senare år har emellertid ett paradigmskifte inom marknadsföringsområdet ägt rum. En 

intensifierad konkurrenssituation i många branscher samt en ökad globalisering har medfört att 

marknader idag är betydligt mer komplexa och dynamiska, vilket gjort det 

transaktionsorienterade synsättet ohållbart, så till vida, att utvecklingen har gått mot att betrakta 

kunden som en relationspartner där interaktion mellan företaget och kunden fått stor betydelse. 

En god kundrelation ger förutsättningar för företaget att bibehålla sina kunder, vilket kommit att 

bli en framgångsrik marknadsföringsstrategi som inom litteraturen benämns 

relationsmarknadsföring (Grönroos, 2008).  
 

Uppkomsten av begreppet relationsmarknadsföring härleds till den amerikanske forskaren 

Leonard Berry (1983) som menade att fokus ditintills inom marknadsföringsområdet hade 

präglats av att attrahera nya kunder istället för att utgöras av åtgärder som syftade till att 

bibehålla befintliga kunder, något som Berry (1983) ansåg minst lika viktigt. Dagens 

affärsklimat inbegrips emellertid, i större utsträckning, av att identifiera och upprätta 

marknadsföringsaktiviteter eller strategier som syftar till att tillfredsställa kunders behov. Dock 

utgör anskaffandet av nya kunder, framför att bibehålla existerande kunder, en stor del av 

företags marknadsföringsbudgetar genom att marknadsföringskampanjer i hög grad utformas 

med intentionen att attrahera nya kunder (Javalgi et al., 2006). Enligt Peppers och Rogers (1996) 
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kan ett sådant perspektiv som innefattar åtgärder att attrahera nya kunder bli fem gånger så 

kostsamt som ett perspektiv som syftar till att bevara befintliga kunder, vilket således både kan 

komma att bli kontraproduktivt och icke kostnadseffektivt för företaget.  
 

Att bejaka kundrelationer får en central betydelse för företags fortsatta existens, då ett 

kundorienterat synsätt ger upphov till konkurrensfördelar, vilket kan medföra att relationen 

mellan kunden och företaget intensifieras och sedermera kan komma att påverka kunden i dess 

köpbeslut (Blomqvist et al., 2004). Genom att betrakta kunder som resurser där varje kunds 

unika preferenser tillgodoses skapas ett värde som främjar att långsiktiga relationer upprättas och 

ger företaget konkurrensfördelar, vilket blir synnerligen viktigt då det blivit allt svårare att knyta 

till sig nya kunder (Grönroos, 2008). 
 

1.1. Problembakgrund 

Relationsmarknadsföring inbegriper således en förändrad syn på kunden och relationer, olikt den 

traditionella synen på marknadsföring. Vargo och Lusch (2004) menar att kunden bör betraktas 

som en medaktör och relationspartner för att värde ska frambringas i konsumtionsprocessen. En 

process som dessutom bör fortlöpa efter att transaktionen är avslutad, varpå kundens användande 

av produkten/tjänsten verkar som en förlängning av företagets marknadsföringsarbete (Vargo & 

Lusch, 2004). Grönroos (2008) framhäver även att ett företags marknadsföringsarbete tenderar 

att bli mindre framgångsrikt om interaktionen med kunder inte betraktas som en integrerad del av 

marknadsföringen, vilket på så sätt tenderar underminera upprättandet av realistiska 

marknadsföringsmodeller.  
 

Grundförutsättningen för att värdeskapande kundrelationer skall uppstå är emellertid att företaget 

initialt erbjuder konkurrenskraftiga produkter och tjänster samt därtill upprättar en hög 

servicenivå (Blomqvist et al., 2004). Om ett sådant förfarande ses som en grundförutsättning är 

det emellertid inte att betrakta som tillräckligt för bestående kundrelationer över tid. Utmaningen 

för företag blir att betrakta relationer som en naturlig del av strategiarbetet, vilket innebär 

alltomspännande förändringsarbete när det kommer till företagskultur, ledarskap, 

organisationsstruktur samt resursfördelning. Vidare blir marknadskommunikation och 

kunddialog essentiella funktioner och processer när det kommer till att realisera en 
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relationsmarknadsföringsstrategi där den individuella kundrelationen bör spela en central roll i 

strategiutformningen. Relationsmarknadsföring som marknadsföringsfunktion inbegriper därtill 

att en sådan funktion inte bör anta en autonom karaktär, specifikt ämnad för företagets 

marknadsavdelning, utan istället prägla företagets samtliga delar och därmed anta ett 

helhetsperspektiv, vilket blir avgörande för att en relationsinriktad marknadsföringsstrategi ska 

generera bestående konkurrensfördelar och därtill bli långsiktigt lyckosam (Ibid). 
 

1.2. Problematisering 

Som tidigare nämnts blir utvecklande av goda kundrelationer än mer väsentligt i branscher där 

det råder hög konkurrens. En sådan marknadssituation ger i regel upphov till en stagnerad 

kundtillströmning, vilket gör faktorer som hög kundlojalitet samt goda kundrelationer än mer 

betydelsefulla, i den bemärkelsen att företaget behåller sin marknadsposition och därtill tenderar 

undvika eventuell priskonkurrens (Blomqvist et al., 2004).  
 

Enligt SAUF, Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, tillhör utbildningsbranschens 

organisationer och företag inom vuxenutbildning den kategori av tjänsteföretag som vuxit 

snabbast de senaste 10 åren (SAUF, 2013). Utbildningsbranschen har även, till följd av 

uppkomsten av 2008 års finanskris, några turbulenta år bakom sig präglade av hög konkurrens 

och avtagande kundtillströmning (Affärsvärlden, 2009). Med detta i beaktande blir det intressant 

att undersöka hur företaget Gällöfsta Perlan Ledarskap, ledande inom chefs- och 

ledarskapsutveckling (Gällöfsta Perlan Ledarskap, 2013), arbetar för att upprätta långsiktiga 

kundrelationer samt vilka faktorer som inverkar på ett sådant arbete. 
 

1.3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att identifiera faktorer som blir essentiella vid utvecklande av 

långsiktiga kundrelationer för tjänsteföretaget Gällöfsta Perlan Ledarskap. 
 

1.4. Avgränsning 

Denna studie avgränsas till att fokusera på business-to-business relationer.  
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2. TEORETISKT RAMVERK 

I detta avsnitt redogörs för teorier som är relevanta för denna studies syfte. 
 

2.1. Relationsmarknadsföring och skapandet av värde 

 

”All business is based on relationships. The firm only has to make them visible and meaningful 

for its customers – provided that the customers want that.” 

         (Grönroos, 2007, p. 23). 
 

Ovanstående citat använder Grönroos (2007) som introduktion till kapitlet om Relationship 

marketing i sin bok “Service Management and Marketing: Customer Management in Service 

Competition”, vilket beaktar relationsperspektivets betydelse inom marknadsföringsområdet. 

Grundförutsättningen för att ett relationsperspektiv skall uppnås enligt Grönroos (2007) är att en 

samstämmighet mellan företagets och kundens tankesätt råder utifrån kundens perspektiv, något 

som historiskt sett förbisetts inom marknadsföringsområdet. 
 

Utvecklandet av goda kundrelationer utgör kärnan i relationsmarknadsföring genom att ett sådant 

förfarande främjar bibehållandet av befintliga kunder och återtagandet av tidigare kunder samt 

ger långsiktiga konkurrensfördelar för ett företag (Blomqvist et al., 2004). Relationsperspektivet 

har kommit att bli en viktig utgångspunkt, vilket förklaras av att kunden, i större utsträckning, 

söker en tjänst eller produkt som erbjuder denne en lösning på ett problem som kan vara till gagn 

och skapa ett mervärde för kunden. Således blir begreppet kundvärde centralt inom 

relationsmarknadsföringen till skillnad från utbytesvärde som genomsyrade det transaktionella 

synsättet. Det centrala blir hur relationen uppfattas av kunden, inte själva produkten eller tjänsten 

i sig. Eftersom kunden huvudsakligen, i allt större utsträckning, är intresserad av hur denne får 

hjälp med sin värdeskapande process och inte själva produkten/tjänsten har förekomsten av 

interaktion mellan parterna blivit allt viktigare (Grönroos, 2008). Interaktionen och 

kommunikationen mellan företag och kunder spelar en betydande roll i skapandet av goda 

relationer, vilket på sikt kan utveckla långsiktiga och hållbara relationer samt främja en ökning i 

kundlojalitet, förutsatt att kommunikationen integreras i en värdeskapande process (Ibid).  
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Vargo och Lusch (2004) argumenterar i likhet med Grönroos att ett skifte skett inom 

marknadsföringsområdet och dess tillvägagångssätt från att ha fokus på varan som ska säljas till 

att fokusera på den service företaget erbjuder där relationen till kunden är det centrala. Forskarna 

talar om ”the evolution of marketing thought toward a new dominant logic”, som de hävdar fört 

marknadsföringsvetenskapen mot ett nytt tankesätt (Vargo & Lusch, 2004).  

 

Värdeskapande är ett återkommande begrepp inom marknadsföring och något Vargo och Lusch 

(2004) berör i sin artikel “Evolving to a new dominant logic for marketing”. Traditionellt sett har 

synen på uppkomsten av värde utgått från det så kallade tillverkningsproduktionsperspektivet 

(the goods-based perspective). Detta perspektiv inbegriper att producent och konsument ses som 

två skilda delar vilka inte är integrerade med varandra. Att hålla de separerade är det mest 

optimala för att företaget ska kunna utnyttja sin fulla effektivitetspotential. Det enda 

värdeskapande i kedjan av aktiviteter äger rum, enligt detta synsätt, i samband med produktionen 

och endast där kan värde skapas. Allteftersom marknadsföringsperspektivet förändrats har även 

synen på hur och var värde uppstår förändrats (Vargo & Lusch, 2004).   
 

Enligt Vargo och Lusch (2004) försvårar det traditionella produktionsperspektivet företags 

förmåga att lyssna in kundens behov och ta vara på dess åsikter om tjänsten/produkten. 

Forskarna menar vidare att med en serviceorienterad syn på marknadsföring ses kundkontakten 

som en del i kedjan där kunden själv är involverad i den värdeskapande processen. Ett köp är inte 

avslutat efter att kunden har betalat för sig, utan då inleds en process där denne kommer behöva 

hjälp med hur varan skall användas. Kunden ska ses som en förlängning av företagets 

marknadsföringsarbete, vilket gjort att både marknadens aktörer och forskare alltmer fått anpassa 

sig efter vad Vargo och Lusch (2004) benämner som ”a continuous-process perspective” där 

kunden ses som medproducent och relationspartner. Värde uppstår således gemensamt och 

ömsesidigt mellan konsument och producent genom interaktion (Vargo et al., 2008). Detta 

resonemang går i linje med vad Blomqvist et al. (2004) lyfter fram i sin bok 

”Relationsmarknadsföring” där författarna menar att det är just i kundrelationen det 

värdeskapande i processen sker. Interaktion är av stor betydelse och inte som det traditionella 

produktionsperspektivet lyfter fram att företag och kund ska vara separerade. Blomqvist et al. 

(2004) menar i linje med Vargo och Lusch (2004) att kunden också ska ses som en bidragande 
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del till produktionen som skapar värde, framförallt gäller detta inom business-to-business 

relationer där utbytet är stort mellan producent och konsument. Forskarna menar att just mötet 

och relationsbyggande är det viktiga, det är här företag och kund, med sina skilda 

utgångspunkter, utvecklas (Blomqvist et al., 2004).  
 

Lojalitet är i detta sammanhang ett viktigt begrepp. En ömsesidig förbindelse där 

kommunikation och interaktion är av avgörande betydelse (Grönroos, 2008). Följden av en 

återkommande interaktion mellan ett företag och en kund ger upphov till regelbundna köp av 

företagets produkter eller tjänster. Denna relation kan således skapa ett förenklat affärsutbyte 

mellan kund och företag där fokus ligger på kommunikationen och interaktionen mellan 

parterna. Enligt Reichheld (1996) kan ett företag som lyckas behålla fem procent fler kunder 

bevittna en ökad vinst med mellan 25 till 125 procent utifrån förklaringen att lojala kunder i regel 

gör fler återkommande köp och dessutom är mindre benägna att avsluta den pågående relationen 

jämfört med en icke-lojal kund, vilket understryker lojalitetsbegreppets betydelse när det 

kommer till relationsmarknadsföring. 

 

Relationsmarknadsföringsstrategierna bör präglas av långsiktiga samarbeten där kunden 

betraktas som en medpart istället för en motpart. Sådana samarbeten öppnar upp till en win-win 

situation mellan respektive parter i interaktionen och främjar att det uppstår meningsfulla, 

långsiktiga och bestående relationer dem emellan, vilket i sin tur verkar för en ökad kundlojalitet 

och kontinuitet (Gummesson, 2002). En viktig aspekt i sammanhanget är emellertid företagets 

förmåga att samverka internt där företagets samtliga aktiviteter betraktas som en 

sammanhängande process utifrån ett processledningsperspektiv. Processledningsperspektivet 

innebär att företagets organisation verkar gränsöverskridande mellan respektive avdelningar där 

arbetsflödet leds som en värdeskapande process, vilket stärker företagets kundrelationer 

(Grönroos, 2008).   
 

2.2. Cann’s åttastegsprocess 

Cynthia W. Cann (1998) beskriver upprättandet av långsiktiga relationer i en business-to-

business kontext mellan företag och dess kunder utifrån en modell bestående av åtta steg (figur 

1). Modellen är uppdelad i aktivitiveter inom och utom organisationen, där processen startar 
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inom organisationen för att sedermera utvecklas till gemensamma åtaganden mellan företaget 

och dess kund, vilket främjar uppkomsten av långsiktiga relationer dem emellan. En 

förutsättning för att utveckla och bibehålla starka relationer, enligt Cann (1998), är att företaget 

antar ett internt fokus, så till vida, att marknadsföringsmål och strategier för dessa fastställs samt 

att företagets kultur analyseras. På så sätt kan företaget uppnå kongruens mellan strategi och 

kultur, och därmed anta en kundserviceorienterad kultur. Ju högre grad av kongruens mellan 

strategi och kultur, desto större sannolikhet att relationen blir långsiktig (Ibid). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. The expanded business-to-business relationship building process (Cann, 1998). Egen 

översättning. 
 

Steg ett till och med tre i modellen åskådliggör betydelsen av att företaget sätter mål, definierar 

strategier samt fastlägger företagets kultur. Cann (1998) understryker att de två första stegen, att 

sätta marknadsföringsmål och definiera marknadsföringsstrategier, förefaller tämligen enkelt för 

ett säljande företag. Steg tre däremot, när det kommer till att utröna företagets kultur, är ett desto 

mindre förekommande element i ett företags marknadsföringsarbete, som dessutom kan bli svårt 

att realisera (Ibid). Webster (1992) menar vidare att organisationskulturen inom företaget blir 
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avgörande då det gäller att förmedla god service till sina kunder. 
 

Steg fyra klarlägger betydelsen av att det råder kongruens mellan företagets 

marknadsföringsstrategi och dess organisationskultur för att kunna erbjuda kunden en förväntad 

kvalitet, vilket förutsätter att synergi dem emellan uppstår (Cann, 1998). En uppstående dikotomi 

mellan företagets marknadsföringsstrategi och dess organisationskultur leder istället till 

inkongruens, vilket kan sänka kvalitetsintrycket av den levererade tjänsten och således leda till 

att företaget blir mindre framgångsrikt (D’Egidio, 1990). 
 

Steg fem anknyter till steg fyra, i den bemärkelsen att företaget bör implementera en 

serviceorienterad kultur, vilket kan främja att en långsiktig relation mellan kunden och företaget 

uppstår. En central del i detta steg är att företagets anställda uppmuntras till att erbjuda en 

nödvändig servicenivå till dess kunder (Cann, 1998), något som Hofstede et al. (1990) 

understryker som problematiskt eftersom organisationskultur till viss del innefattar delade 

uppfattningar mellan företagsledning och dess anställda när det kommer till företagets dagliga 

aktiviteter. Steg fem inbegriper även företags förmåga att möjliggöra, skapa och hålla löften 

gentemot sina kunder där Cann (1998) refererar till Bitner’s (1995) forskning gällande löftens 

inverkan på uppkomsten av långsiktiga kundrelationer.      
 

Bitner (1995) uttrycker att uppfylla löften är grunden för att ett företag ska lyckas upprätthålla 

relationer med sina kunder och belyser tre essentiella aktiviteter (se figur 2) som blir väsentliga 

för företag att ta i beaktande. Detta synsätt inbegriper att företag upprättar realistiska löften och 

sedermera håller dessa löften under leveransprocessen av tjänsten genom att möjliggöra att dessa 

löften infrias av företagets anställda (Bitner, 1995). Dessa tre aktiviteter, att ge, möjliggöra samt 

hålla löften, menar Bitner (1995) är starkt sammanlänkade med följande tre uppdelningar av 

marknadsföringsaktiviteter som påvisats av Philip Kotler; extern marknadsföring, interaktiv 

marknadsföring och intern marknadsföring (refererad i Bitner, 1995, s. 246) 
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Figur 2. Service promises and related marketing activities (Bitner, 1995). Egen översättning. 
 

Samtliga av dessa tre marknadsföringsaktiviteter spelar en central roll när det kommer till att ge, 

möjliggöra och hålla löften, vilket i sin tur får en betydande effekt på företagets långsiktiga 

kundrelationer. Utmaningen för företag blir emellertid att betrakta och förstå hur dessa tre 

marknadsföringsaktiviteter samverkar med de löftesrelaterade aktiviteterna för att verka 

relationsbyggande (Bitner, 1995).    
 

Frambringandet av löften är att betrakta som extern marknadsföring, då sådana förfaranden 

innefattar löften om vad kunden kan förvänta sig av företagets produkt/tjänst samt hur denna 

levereras, vilket i regel kommer till uttryck genom att traditionella marknadsföringsverktyg 

kommuniceras såsom reklam, prissättning och specialerbjudanden. Kommunikationsprocessen 

av sådana löften blir av avgörande betydelse för de förväntningar som kunderna bygger upp då 

löften som är orealistiska och ej i linje med kundernas förväntningar riskerar att inledningsvis ge 

upphov till en försvagad relation mellan företaget och kunden (Ibid). 
 

Den interna marknadsföringen spelar en betydande roll när det gäller att möjliggöra de löften 

som företaget har kommunicerat via den externa marknadsföringen. Den interna 
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marknadsföringen främjar att företagets anställda innehar rätt förutsättningar när det kommer till 

förmåga, kompetens, motivation samt verktyg för att förmedla produkten/tjänsten i enlighet med 

löftet. Om den interna marknadsföringen är bristfällig resulterar detta således i att företaget 

riskerar att inte hålla de löften till sina kunder som utlovats (Bitner, 1995). Grönroos (2008) 

menar att den interna marknadsföringen även inbegriper att företaget insiktsfullt betraktar dess 

anställda som en intern marknad, vilka sedermera förmedlar företagets tjänster och erbjudanden 

till den externa marknaden genom externa marknadsföringsprogram. Idén bakom intern 

marknadsföring grundar sig i föreställningen att ett företag som inte lyckas förmedla dess 

marknadsföringsbudskap till de anställda, vilka är att betrakta som företagets interna kunder, 

kommer således med stor sannolikhet att misslyckas förmedla samma budskap gentemot dess 

externa kunder på ett trovärdigt sätt (Grönroos, 2008). 
 

Den mest kritiska delen av de löftesrelaterade aktiviteterna är företagets förmåga att hålla de 

löften som kommunicerats till kunden, vilket till stor del uppkommer genom interaktionen 

mellan företagets anställda och kunden. Förmågan att hålla löften blir därmed starkt relaterad till 

den interaktiva marknadsföringen, en marknadsföringsaktivitet som blir dominerande när det 

kommer till att bygga upp långsiktiga relationer. Varje tillfälle som kunden interagerar med 

företaget blir därmed avgörande för om företagets tjänster uppfattas som pålitliga utifrån 

kundens perspektiv, vilket successivt bygger upp eller försvagar den befintliga relationen 

(Bitner, 1995). 
 

Då marknadsföringsstrategin och organisationskulturen är i linje med varandra är företaget 

moget att implementera marknadsföringsstrategin, vilket steg sex i Cann’s (1998) modell åsyftar. 

Således skiftar företaget dess internfokus till att även inbegripa ett externfokus. Den inarbetade 

serviceorienterade kulturen skall således influera de anställdas agerande så att den 

relationsbyggande processen främjas genom förtroendeingivande signaler gentemot kunden, 

vilket utvecklar och upprätthåller relationen (Cann, 1998).  
 

Steg sju innefattar betydelsen av att sociala band mellan företaget och dess kunder uppkommer, 

där personlig interaktion blir ett viktigt kriterium för kunden när det gäller att avgöra i vilken 

utsträckning denne är nöjd med tjänsten samt huruvida relationen med företaget skall fortlöpa 
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eller ej. Sociala band mellan företaget och kunden verkar som ett kritiskt element när det 

kommer till att utveckla bestående relationer dem emellan och utgör en viktig del i skapandet av 

kundlojalitet, vilket kan främja en tillåtande atmosfär mellan parterna (Cann, 1998). Uppkomsten 

av sociala band är en följd av utvecklade relationer mellan företagets anställda och kunden, 

därjämte påvisar Cann (1998) att ju bättre överenstämmelse mellan de båda parterna i relationen, 

desto högre nivå av sociala band uppenbaras, vilket i sin tur främjar långsiktiga relationer. 
 

När väl samtliga steg, mellan ett och sju, är införlivade återstår det åttonde steget i Cann’s 

modell, vilket åberopar att företaget bör vidta ytterligare ansträngningar för att addera värde till 

relationen med dess kunder (Cann, 1998). Utöver att erbjuda en produkt av hög kvalitet samt god 

service, vilket förvisso, stärker de sociala banden mellan företaget och dess kunder, bör företaget 

sträva efter att erbjuda en så exceptionell service som möjligt. En sådan extraordinär insats 

kommer att addera ytterligare värde i relationen, vilket exempelvis kan innebära att företaget 

skapar nya produkter, tillika skräddarsyr servicetjänster, utformade efter kundens behov (Ibid). 

Vidare understryker Cann (1998) betydelsen av att företaget deltar i implementeringsprocessen 

av den erbjudna produkten eller tjänsten gentemot kundens organisation. Ett sådant förfarande 

öppnar upp till ett mognat förtroende mellan parterna genom att relationen antar en än mer 

sofistikerad prägel (Wilson, 1995). 
 

2.3. Analysmodell 

Som analysmodell för denna studie tillämpas Cann´s (1998) åttastegsprocess (figur 1), vilken 

således utgör ramen för analysens utformning. Studiens analys kommer även att kompletteras 

med övrig presenterad teoribildning, vilken blir relevant för området relationsmarknadsföring. 
 

Grönroos (2008) menar att en ökad konkurrens i många branscher gjort det än mer betydelsefullt 

att återta tidigare kunder och bibehålla befintliga kunder där utvecklandet av goda kundrelationer 

spelar en central roll. Interaktionen och kommunikationen mellan företag och kunder blir 

essentiellt för upprättandet av långsiktiga kundrelationer, vilket sålunda kan medföra att 

kundlojaliteten ökar.  

 

Vargo och Lusch (2004) påvisar vikten av att kunden ses som en medproducent och 
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relationspartner genom att vara involverad i den värdeskapande processen, i linje med Blomqvist 

et al. (2004), som menar att det är i kundrelationen som värde skapas. Kunden ska därmed 

betraktas som en förlängning av ett företags marknadsföringsarbete, vilket Vargo och Lusch 

(2004) benämner som ”a continuous-process perspective”. 
 

3. METOD 

I detta avsnitt förklaras det valda tillvägagångssättet för insamlandet av studiens empiriska 

material, vilket ligger till grund för studiens analysavsnitt. Inledningsvis beskrivs studiens valda 

forskningsdesign, utformning och operationalisering följt av en argumentation gällande studiens 

trovärdighet. 
 

3.1. Forskningsdesign 

Då syftet med studien är att identifiera faktorer som blir essentiella vid utvecklande av 

långsiktiga kundrelationer för tjänsteföretaget Gällöfsta Perlan Ledarskap utgörs 

forskningsdesignen av en fallstudie där en kvalitativ utformning blir lämplig vid datainsamlingen 

(Patel & Davidsson, 2003). Enligt Patel och Davidsson (2003) är fallstudie en beteckning som 

innebär att en undersökning genomförs på en mindre avgränsad grupp, vilket kan innefatta en 

enskild individ, flera individer, en organisation eller situation. Fallstudien antar ett 

helhetsperspektiv där syftet är att insamla en så heltäckande information som möjligt då 

processer och förändringar studeras. Relationen mellan teori och empiri för studien antar ett 

abduktivt tillvägagångssätt, vilket beskrivs som en kombination mellan ett deduktivt och 

induktivt tillvägagångssätt (Patel & Davidsson, 2003). Studiens teoretiska ramverk utgjorde, 

utifrån ett deduktivt tillvägagångssätt, relevant underlag vid utformandet av intervjufrågor. Efter 

att intervjuerna genomförts kompletterades emellertid det teoretiska ramverkets innehåll med 

hänsyn till företeelser som under intervjuerna påvisades, vilket således medför att studien även 

innefattas av ett induktivt tillvägagångssätt (Ibid) och stärker på så sätt argumentationen för att 

studien antar en abduktiv ansats. 
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3.2. Datainsamling 

Studiens datainsamling utgörs av semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner inom det 

område studien avser undersöka. Valet av att tillämpa semistrukturerade intervjuer som 

tillvägagångssätt motiveras genom att en sådan intervjuform möjliggör att intervjupersonen 

tillåts fritt beskriva intervjuns ämnen, vilket således kan ge en uppfattning om hur det studerade 

fenomenet kommer till uttryck (Lantz, 2010). Eftersom en semistrukturerad intervjuprocess 

dessutom utgörs av på förhand tematiskt fastställda frågor främjar det att likartad information 

insamlas från intervjupersonerna i studien, vilket kan ge underlag till att dra slutsatser när det 

kommer till att besvara studiens syfte. Ytterligare en fördel med semistrukturerade intervjuer är 

att det ger intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor som uppkommer i samband med 

respondentens svar, vilket kan ge en fördjupad förståelse för fenomenet som sådant samt 

tydliggöra eventuella uppkommande oklarheter (Ibid).  
 

Utöver tre semistrukturerade intervjuer med tre nyckelpersoner inom studiens fallföretag 

kompletteras datainsamlingen med mejlintervjuer som riktar sig till fallföretagets konsulter, vilka 

huvudsakligen arbetar med att praktiskt genomföra fallföretagets utbildningsprogram. Identiskt 

strukturerade intervjufrågor sändes simultant ut per mejl till 10 av företagets konsulter och 

innehöll, utöver de specifika intervjufrågorna, en kort presentation av studiens författare samt en 

beskrivning av studiens syfte för att motverka att eventuella oklarheter uppstod. För att 

säkerställa att en för studien tillfredsställande svarsfrekvens erhölls, vilket blir väsentligt för 

studiens validitet, informerade fallföretagets konsultchef de tio konsulterna om studien i 

samband med ett personalmöte och att dessa personer således inom en snar framtid skulle erhålla 

intervjufrågorna per mejl. Anledningen till att studien kompletterades med mejlintervjuer 

motiveras genom att många av företagets konsulter befinner sig geografiskt utspridda, varpå 

mejlintervjuer sågs som ett bra komplement framför exempelvis telefonintervjuer av den 

anledningen att respondenterna därmed själva kunde avgöra vid vilket tillfälle de valde att svara 

på frågorna.  
 

Fördelarna med en mejlintervjuform är att geografiska hinder inte begränsar insamlandet av 

relevant data samt att respondenten tillåts svara på frågorna vid den tidpunkt som passar denne 

bäst. Ytterligare fördelar som mejlintervjuformen kan föra med sig är att respondenten tillåts 
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formulera och underbygga sina svar utan att bli begränsad i tid, vilket i större utsträckning blir 

fallet vid en personlig intervju, samt att intervjuarens frånvaro i intervjusituationen kan ge 

upphov till att respondenten ger ärligare svar (Sveningsson et al., 2003).  
 

Nackdelar med en sådan intervjuform är emellertid att datormedierad kommunikation kan anses 

begränsad och ofullständig på så sätt att interaktionen som kan uppstå vid en personlig intervju, 

ansikte mot ansikte, tenderar att utebli (Ibid). Sveningsson et al. (2003) beskriver detta som 

kroppslöshet - “disembodiment”, där personer tvingas interagera utan hjälp av syn och 

hörselintryck, vilket utelämnar faktorer som tonfall, ansiktsuttryck och kroppsspråk samt ökar 

risken för missförstånd mellan parterna. Mejlintervjuformen förutsätter därjämte att 

respondenten besitter goda färdigheter att uttrycka sig i skrift (Ibid). 
 

Studiens respondenter, med avseende på de personliga intervjuerna, kontaktades initialt via 

telefon där ämnet som intervjusituationen skulle komma att behandla introducerades i syfte att 

öka förförståelsen för respondenten samt undvika att eventuella missförstånd uppstod under 

intervjusituationen. Vidare fastställdes tidpunkt för intervjuerna samt tidsramen för dessa. 

Tidsåtgången beräknades till en timme per intervju, något som bedömdes rimligt i syfte att ge 

respondenten möjlighet till eftertanke och uttömmande svar, vilket Lantz (2010) poängterar som 

en viktig påverkansfaktor att beakta när det kommer till intervjuns kvalitet. 
 

Intervjusituationen inleddes med en kort introduktion av studiens syfte och det ämnesområde 

som studien behandlar i syfte att ge respondenten insikt om vilken information som denne 

förväntas förmedla, vilket främjar att en två-vägskommunikation etableras mellan intervjuaren 

och intervjupersonen (Jensen, 1995). Vidare diskuterades de etiska ramarna för studien, vilket 

innefattar vilka som får ta del av resultat, hur detta kommer att publiceras samt att samtliga 

respondenter kommer att hållas anonyma. Sådana aspekter beskriver Lantz (2010) som mycket 

betydelsefulla för den inledande delen av intervjusituationen då detta verkar förtroendeingivande 

samt bidrar till att en god arbetsrelation mellan intervjuaren och respondenten upprättas.  
 

Genom att ytterligare underbygga det empiriska materialet har Gällöfsta Perlan Ledarskaps 

hemsida använts som sekundärkälla med motiveringen att få en uppfattning om hur företaget 
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marknadsför sina utbildningstjänster.  

 

3.3. Urval 

Vid utformandet av en kvalitativ metod blir valet av vilka, och hur många personer som skall 

intervjuas centrala ställningstaganden i studien. Det får inte vara för många då processen kan bli 

omständlig och utdragen. Samtidigt måste det empiriska materialet vara tillräckligt omfattande 

för att kunna analyseras och utgöra grund till slutsatser (Dalen, 2007). Urvalet av 

intervjupersoner har skett parallellt med studiens arbetsprocess. Det är i regel på detta sätt urvalet 

sker i en kvalitativ studie eftersom intervjupersonerna måste svara upp mot studiens 

problemformulering och de förutsättningar som finns, vilka ofta förändras efter hand som arbetet 

framskrider (Jensen, 1995). I ett initialt skede kontaktades fallföretagets konsultchef där studiens 

syfte introducerades. Konsultchefen gav vidare förslag på potentiella personer som ansågs 

lämpliga för denna studie att intervjua, med vilka sedermera intervjutillfällen bokades in.       
 

Som en följd av en kvalitativ metod sker urvalet av intervjupersoner systematiskt, eftersom det är 

en djupare förståelse kring en företeelse som eftersträvas. Valet av intervjupersoner har skett 

genom ett strategiskt urval då urvalet skett med avseende på respondenternas respektive 

kvalifikationer i förhållande till studiens syfte. Urvalet skall inte spegla ett genomsnitt utan 

intervjupersonerna kan sägas vara “extrema fall”, där personerna valts utifrån den teoretiska 

grund på vilken studien vilar (Holme & Solvang, 2007). Intervjupersonerna (tabell 1) har alla 

nyckelpositioner inom det relevanta området som studeras, vilket motiverar valet av dessa 

personer.  
 

Tabell 1. Intervjutabell. 
 

 

 

 

 

Intervjufrågor skickades även ut per mejl till 10 konsulter på Gällöfsta Perlan Ledarskap varav 

svar erhölls från fyra av dessa. 
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3.4. Intervjuguide 

Intervjufrågornas utformning skilde sig åt mellan de personliga intervjuerna, där tre 

avdelningschefer på företaget ingick, och de frågor som via mejl skickades till företagets 

konsulter. Syftet med detta var att frågorna till konsulterna ämnade utröna konsulternas roll när 

det kommer till att stärka företagets kundrelationer. I de personliga intervjuerna tillkom 

uppföljningsfrågor i anslutning till de semistrukturerade frågorna, vilka varierades med på 

förhand fastställda uppföljningsfrågor och frågor som uppkom under intervjusituationen. 

Intervjuerna fortlöpte enligt “områdesprinicipen” genom att inledas med mer övergripande frågor 

till att övergå till frågor som blir centrala för studien (Dalen, 2007). Synonymt för de båda 

intervjuformerna var att dessa inleddes med en öppen fråga som avsåg att ge respondenten 

möjlighet att kort berätta om sig själv och sin roll på företaget, vilket enligt Dalen (2007) kan 

främja att respondenten känner sig avslappnad i intervjusituationen.  

 

3.5. Operationalisering 

Studiens operationalisering inbegriper att omformulera, bearbeta och precisera de teoretiska 

begrepp som studien tar utgångspunkt från för att på ett konkret sätt kunna ställa frågor som ger 

svar på det som avses med studien. Operationaliseringens syfte blir således att undvika att 

potentiella kommunikationsproblem uppstår under intervjusituationerna då begrepp från det 

teoretiska ramverket appliceras på en verklig företeelse (Holme & Solvang, 1997). 

   

I ett initialt skede av intervjusituationen ställdes frågor som: Hur är er marknadsföringsstrategi 

utformad och via vilka kanaler kommuniceras denna? och I vilken utsträckning inbegrips er 

marknadsföringsstrategi av att återta tidigare kunder och bibehålla befintliga kunder? med 

avsikt att utröna i vilken utsträckning fallföretagets marknadsföringsstrategi inbegrips av att 

bibehålla befintliga kunder och att återta tidigare kunder, vilket blir, i enlighet med den teoretiska 

referensramen, essentiellt för relationsmarknadsföring som fenomen.  
 

Vidare ställdes frågor som: Hur arbetar ni med att skapa starka relationer med kunder? och Hur 

mycket inflytande har kunden när det gäller att utforma kursen/utbildningen? med intentionen att 

belysa i vilken utsträckning fallföretaget interagerar med sina kunder och hur det kommer till 
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uttryck samt till vilken grad som kunderna ges inflytande att påverka samt deltaga i utformandet 

av utbildningen. Denna fråga ställdes för att utröna huruvida kunden betraktas som en 

relationspartner och om denne blir delaktig i en inflytelserik process som verkar värdeskapande, 

vilket åskådliggör om, och till vilken grad, företaget har ett serviceorienterat tillvägagångssätt. 
 

Utifrån det teoretiska ramverket kring intern marknadsföring och huruvida företaget arbetar som 

en gränsöverskridande, processorienterad enhet ställdes frågorna: På vilket sätt kommuniceras 

Gällöfsta Perlan Ledarskaps marknadsföringsarbete till dig som konsult? och I vilken 

utsträckning är du en del av utformandet av Gällöfsta Perlan Ledarskaps 

marknadsföringsarbete? 

 

För att få en inblick i vilka utmärkande drag som konstituerar företagets kultur behandlades 

frågan: Hur upplever du att er företagskultur ser ut? Denna fråga ställdes initialt i syfte att fånga 

respondenternas uppfattning när det gäller företagets kultur i vid bemärkelse för att sedermera, 

genom en uppföljningsfråga, diskutera i vilken utsträckning kundrelationer präglar 

företagskulturen.   
 

3.6. Dataanalys 

Efter att respektive intervjutillfälle ägt rum transkriberades intervjuunderlaget, vilket sedermera 

följdes åt av en grundlig genomgång av transkriptionen där innehållet tolkades. Syftet med detta 

förfarande var att göra en systematisk tolkning av det insamlade underlaget och utifrån studiens 

syfte upprätta kategorier som ansågs skildra innehållet. Med utgångspunkt från studiens syfte 

och teoretiska ramverk upprättades sex kategorier, varpå relevanta delar i datainsamlingen 

kodades till respektive kategori. Denna process tog utgångspunkt från Saunders et al. (2009), 

vilka delar in kategorisering av data i två aktiviteter; upprätta kategorier och sedermera anknyta 

dessa till relevanta delar ur intervjuunderlaget. Kategorierna låg därigenom till grund för hur 

relevanta delar ur datainsamlingen grupperades, vilket ger en tydlig struktur samt blir 

betydelsefullt för vidare analys (Saunders et al., 2009).      
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3.7. Studiens trovärdighet 

Reliabilitet och validitet blir två centrala begrepp när det kommer till huruvida en studies valda 

forskningsdesign givit upphov till ett trovärdigt resultat. En noggrann övervägd forskningsdesign 

undviker att de resultat som påvisats av studien har uppkommit genom feltolkningar av det 

insamlade materialet, vilket således stärker studiens trovärdighet (Saunders et al., 2009). 

Begreppet reliabilitet förklarar i vilken utsträckning studiens datainsamlingsförfarande och 

analysmetod ger konsekventa resultat, i det avseendet att en upprepning av studien utifrån 

samma sakförhållanden och tillvägagångssätt ger upphov till liknande resultat som i den 

genomförda studien (Ibid). Begreppet validitet ämnar beskriva överensstämmelsen mellan 

studiens metod och vad som åsyftas att undersökas, till den grad att observationerna speglar de 

fenomen som ligger till grund för studien (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 

Begreppen reliabilitet och validitet är i regel adekvata när det kommer till kvantitativa 

undersökningar, dock har dess tillämplighet i en kvalitativ forskningsansats ifrågasatts av en rad 

forskare (Bryman & Bell, 2007). Detta har givit upphov till förekomsten av begreppet 

trovärdighet (trustworthiness), vilket härleds till forskarna Lincoln och Guba, vilka Bryman och 

Bell (2007, s. 411) menar beskriver trovärdighetsbegreppet som ett alternativt kriterium till 

reliabilitet och validitet vid utvärdering av en kvalitativ forsknings genomförande, ett synsätt 

som tillämpas då denna studies kvalitet diskuteras. Lincoln och Guba (refererad i Bryman & 

Bell, 2007, s. 411) delar in begreppet trovärdighet (trustworthiness) utifrån de fyra 

beståndsdelarna: tillförlitlighet (credibility), överförbarhet (transferability), pålitlighet 

(dependability) och bekräftningsbarhet (confirmability) (Ibid). 
 

Lincoln och Guba menar att det nödvändigtvis inte finns en entydig framställning av den sociala 

verklighet som studeras utan att denna verklighet kan framställas på olika sätt (referad i Bryman 

& Bell, 2007, s. 411). Hur forskaren utfört studien och dess tillförlitlighet (credibility) blir därför 

avgörande för acceptansen av det som framställs, vilket innefattar att forskningen bedrivits 

normriktigt enligt god praxis (Bryman & Bell, 2007). Ett sätt som kan stärka tillförlitligheten, 

menar Bryman och Bell (2007), är att forskaren låter de personer som deltagit i studien få 

tillgång till det uppkomna resultatet för att på så sätt bekräfta att forskarens bild av den sociala 

verkligheten överensstämmer med intervjupersonernas, vilket kallas respondentvalidering.  
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I denna studie har dock inte respondentvalidering tillämpats och kan därigenom få negativ 

inverkan på studiens tillförlitlighet, vilket förhoppningsvis motverkas genom att studien omfattas 

av sju intervjupersoner som i stor utsträckning givit liknande svar på de ställda frågorna.     
 

Överförbarhet (transferability) syftar, likt extern validitet, till i vilken utsträckning som en 

specifik studies resultat kan överföras till en annan kontext eller en liknande kontext vid en 

annan tidpunkt, vilket Bryman och Bell (2007) menar kan vara ett problem då kvalitativa 

undersökningar tenderar att djupgående fokusera på en specifik företeelse med ett inte sällan litet 

urval. Bryman och Bell (2007) betonar därför att den kvalitativa forskningen istället bör vara 

detaljrik för att på så sätt underlätta andras bedömning och beslutsfattande huruvida forskningens 

resultat är lämplig att överföra till en annan kontext. För denna studie föreligger just det problem 

som Bryman och Bell (2007) påvisar eftersom studien riktas mot ett specifikt företag, varpå det 

är svårt att stipulera huruvida studien kan anses vara representativ för andra företag eller 

branscher. Ambitionen under studiens arbetsgång har emellertid varit att ge läsaren en detaljrik 

bild över såväl teori, tillvägagångssätt, empiri som analys. 
 

Pålitlighet (dependability), vilket enligt Bryman och Bell (2007) är förenligt med reliabilitet vid 

kvantitativa undersökningar, avser förklara i vilken utsträckning studien och dess 

tillvägagångssätt givit upphov till konsekventa resultat som sedermera kan replikeras. Bryman 

och Bell (2007) menar att en förutsättning för att öka en studies pålitlighet och dess värde är att 

forskaren tillämpar ett granskande tillvängagångssätt. Detta inbegriper att studiens samtliga faser 

dokumenteras och tillgängliggörs för att sedermera granskas av personens kollegor i syfte att 

fastställa att forskarens förfaranden är korrekt utförda, vilket Bryman och Bell (2007) dock 

hävdar är en sällsynt företeelse eftersom granskning är tidskrävande då kvalitativ forskning inte 

sällan utgörs av stora mängder data. 
 

För att stärka pålitligheten i denna studie var intentionen att i metodavsnittet utförligt redogöra 

för studiens tillvägagångssätt i syfte att skapa transparens för läsaren. Under arbetets gång har 

även studiens innehåll granskats av såväl handledare som en grupp övriga studenter i form av 

fyra seminarier, vilket kan betraktas som företeelser som bidragit positivt till denna studies 

pålitlighet. Ytterligare granskning hade förvisso kunna stärkt studiens pålitlighet än mera och 
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kan därigenom bli föremål för kritik. 

 

Då det inom samhällelig forskning är omöjligt att anta ett helt objektivt förhållningssätt kan man 

som forskare, enligt Lincoln och Guba’s bekräftningsbarhetsbegrepp (confirmability), åtminstone 

agera med goda avsikter för att inte låta sig påverkas av åsikter eller teoretisk uppfattning som är 

av subjektiv karaktär (refererad i Bryman & Bell, 2007, s. 414). Avsikten under arbetet med 

studien har därför från uppsatsförfattarnas sida varit att förhålla sig objektivt till såväl det 

teoretiska ramverket som det empiriska underlaget i syfte att frambringa ett tillförlitligt resultat.   
 

4. EMPIRI  

I detta avsnitt följer en presentation av studiens fallföretag, Gällöfsta Perlan Ledarskap, följt av 

en sammanställning över det empiriska underlaget.  
 

4.1. Presentation av Gällöfsta Perlan Ledarskap 

Studiens fallföretag, Gällöfsta Perlan Ledarskap, uppkom under hösten 2013 i samband med en 

fusion mellan de två dotterbolagen Gällöfsta Ledarskapsutveckling (grundat 1971) samt Perlan 

Dialog och Ledarskap (grundat 1986), vilka båda ägdes av den statliga stiftelsen Gällöfsta 

Utbildningscentrum. Fusionen innebar organisationsmässigt att Perlan Dialog och Ledarskap 

flyttade hela sin verksamhet till Kungsängen där Gällöfsta Ledarskapsutveckling var placerade 

(konsultchef, 2013).   
 

Gällöfsta Perlan Ledarskap, vidare förkortat GPL, är idag ett av Sveriges ledande företag inom 

chefs- och ledarskapsutveckling. Företagets kärnverksamhet innefattar ledarskapsutbildningar på 

individ, grupp och organisationsnivå, vilket utgörs av coaching, kurser och företagsanpassade 

uppdrag. GPL:s kunder är huvudsakligen andra företag, varpå företaget verkar inom en business-

to-business kontext. Företagets organisation består av VD, säljavdelning, marknadsavdelning och 

konsultavdelning. Konsultavdelningen utgörs av fem fast anställda konsulter och därutöver 34 

nätverkskonsulter som arbetar på uppdrag av GPL (Ibid).   
 

På företagets hemsida marknadsförs och kommuniceras de utbildningar och kurser som företaget 

tillhandahåller. Hemsidan är indelad i kategorierna utbildningar, företagsanpassat och coaching 
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som utgör kärnan i verksamheten. Vidare finns länkar till relaterade sidor, som exempelvis 

bloggen, inbjudan till seminarier och case. För varje utbildning finns en beskrivande text kring 

vad kunden kan förvänta sig av utbildningen, syftet med utbildningen och en motivering till 

varför kunden borde välja just denna utbildning. Återkommande argument är exempelvis 

personlig utveckling, unika resurser, hög kvalitet, lång erfarenhet och att GPL har ett etiskt 

förhållningssätt (Gällöfsta Perlan Ledarskap, 2013)  

 

4.2. Situationen i utbildningsbranschen 

Konkurrensen har ökat betydligt inom chefs- och ledarskapsutvecklingsbranschen under de 

senaste åren, vilket betonas av de tre avdelningschefer som intervjuades personligen. 

Konsultchefen uttrycker att konkurrenssituationen var annorlunda för femton år sedan, då 

marknaden var liten och GPL, mer eller mindre, var unika inom sitt område. Konsekvensen av 

detta har för företaget inneburit åtgärder att förbättra sin kund- och marknadskommunikation. 

Säljavdelningen har exempelvis utökats från att bestå av en person för sex år sedan, till att idag 

utgöras av åtta personer. Anledningen till att GPL har klarat sig bra i konkurrenssituationen tror 

marknadschefen beror på företagets långa erfarenhet inom sitt område, en hög 

kvalitetsmedvetenhet samt att vissa utbildningar som erbjuds är välkända och populära.  
 

4.3. Gällöfsta Perlan Ledarskaps marknadsföringsstrategi 

Samtliga av GPL:s avdelningschefer understryker att företagets marknadsföringsstrategi har 

förändrats betydligt de senaste åren till följd av den ökade konkurrensen i branschen. Som 

tidigare nämnts har företaget under en sex-årsperiod utökat sin säljavdelning med sju personer, 

vilket har varit en nödvändig anpassning efter nya förutsättningar där en upprätthållen och 

kontinuerlig kundkontakt spelar en avgörande roll. GPL:s säljare arbetar därför aktivt med att få 

till stånd täta dialoger med befintliga och tidigare kunder, vilket tydliggörs genom att företaget 

fastställt individuella aktivitetsmål för respektive säljare. Vidare har företaget successivt 

förändrat sin marknadskommunikation från att inbegripa traditionella marknadsföringsverktyg, 

såsom annonser i tidningar, till att använda sociala medier i allt större utsträckning. GPL har i 

dagsläget branschens mest aktiva blogg där syftet är att kommunicera med kunder och dela med 

sig av reflektioner och tankar inom ledarskapsområdet. Även Facebook har kommit att bli en 
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viktig kanal i kommunikationen med kunder. Marknadschefens vision är att de starka band som i 

regel uppkommer under en utbildning mellan konsulten och deltagarna skall fortlöpa via GPL:s 

Facebook-sida.  
 

Marknadschefen uttrycker vidare att en stor del av kundkontakten sker i samband med 

utbildningar då en naturlig interaktion uppstår mellan konsulten och deltagarna, vilket är ett 

tillfälle för vidare marknadsföring och merförsäljning. Marknadschefen poängterar emellertid att 

ett sådant tillvägagångssätt mötts av motstånd från företagets konsulter. Problemet bottnar i att 

konsulten i sin yrkesroll finner det känsligt att merförsälja, då konsulten är rädd för att 

underminera det förtroendekapital som byggts upp mellan denne och deltagarna. Detta är en 

utmaning och en möjlighet GPL arbetar med att utveckla. Konsultchefen eftersträvar en 

attitydförändring där konsulten i större utsträckning beaktar den potential till merförsäljning som 

råder under utbildningssituationen, en möjlighet konsultchefen upplever inte utnyttjas till fullo.  
 

Utöver de kostnadsbaserade utbildningsprogrammen anordnar GPL kostnadsfria seminarier vid 

flertalet tillfällen årligen. Seminariernas syfte är att bjuda in nya, befintliga och tidigare kunder 

till föreläsningar med olika teman inom området ledarskap med intentionen, enligt 

marknadschefen, att skapa en informell mötesplats där tankar och idéer utbyts. Föreläsningarna 

hålls i regel av GPL:s konsulter.  
 

4.4. Att skapa starka kundrelationer  

 

“Det här är ju verkligen en relationsförsäljning, det bygger ju enbart på det”  
 

Säljchef, Gällöfsta Perlan Ledarskap 

         

Säljchefen uttrycker att en nyckelfaktor för att vara ett framgångsrikt företag inom 

utbildningsbranschen bygger på att GPL beaktar värdet av starka kundrelationer. Det mest 

grundläggande i ett sådant arbete, menar säljchefen, är att företagets säljare är motiverade och 

besitter goda färdigheter när det kommer till att bemöta kunden på ett relationsfrämjande sätt. 

Detta kommer till uttryck genom att säljarna aktivt utbildas i frågemetodik, vilket exempelvis 
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inbegriper förmågan att ställa öppna frågor, i syfte att upprätta en öppen dialog mellan kund och 

säljare. 
 

Efter att en kurs eller utbildning är avslutad sker en rutinmässig återkoppling i form av 

elektroniska frågeformulär, uppföljandesamtal och feedback till de deltagare som genomgått 

utbildningen. Syftet med ett sådant förfarande är att upprätta en dialog för att utvärdera hur nöjd 

kunden är med utbildningen, om kunden har tillgodogjort sig den nya kunskapen och hur den 

kommer till uttryck i individens egen arbetssituation. Genom detta avser GPL säkerställa att den 

utbildning som kunderna erbjuds håller en tillfredsställande kvalitetsnivå, vilket blir väsentligt 

när det kommer till att få till stånd eventuella kvalitetsförbättringar. Säljchefen betonar att 

utgångspunkten alltid är att skapa ett samspel mellan individ, grupp och organisation i 

kundföretaget innan, under och efter att utbildningen är avslutad. Detta innefattar exempelvis att 

GPL vid kundkontakt på individnivå även initialt upprättar en dialog med individens närmaste 

chef för att utröna dennes behov och förväntningar på att den anställde genomför utbildningen, 

vilket efter avslutad utbildning följs åt av en utvärdering där chefen får ge sin syn på den 

anställdes utveckling och vad insatsen i praktiken har resulterat i. Genom denna dialog med 

chefen i kundföretaget är GPL:s intuition att verka förtroendegivande och skapa långsiktiga 

relationer med respektive kundföretag, där förhoppningen är att frambringa framtida samarbeten.  
 

När frågan ställdes som berörde hur arbetet för att skapa goda kundrelationer ser ut till 

konsulterna på GPL gavs varierande svar men kärnan var ändå överensstämmande. En av 

konsulterna menar att med befintliga kunder är uppföljning kring utbildningens utfall en central 

del och att lyssna på kunden och komma med rekommendationer när problem uppstår. En annan 

konsult svarar att grunden i att skapa goda kundrelationer ligger i att förstå kundens situation och 

utmaningar genom att hjälpa kunden att definiera vad som behövs i form av kurser och 

utbildningar. Ett exempel på det är de mångåriga samarbeten som GPL har med ett antal stora 

företag som innefattar årligen genomförda utbildningsprogram, där konsultens roll blir viktig när 

det gäller löpande kontakt och personliga möten med kundföretaget för att få till stånd eventuella 

förbättringar.    
 

GPL erbjuder även så kallade diplomprogram, vilket innebär att kursdeltagaren inledningsvis går 
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en grundutbildning som sedan byggs på efter vad som är mest lämpligt utifrån kundens behov. 

En sådan utbildning sträcker sig i regel under ett till två år där kurser alterneras med coaching på 

arbetsplatsen. Syftet med coaching är att ge kunden återkommande feedback kring hur denne 

applicerar sina kunskaper i yrkesrollen och därigenom undvika att utbildningen utgör en separat 

händelse utan praktisk tillämpning.              
 

Konsultchefen betonar att ett etiskt förhållningssätt är av stor vikt under utbildningssituationen 

då den innehåller element som kan upplevas utlämnande för kursdeltagaren, vilket i situationen 

ger konsulten makt som inte får missbrukas.       
 

4.5. Kunden som medaktör 

Kundens inflytande och möjlighet att påverka varierar beroende på utbildningens format, 

kundens behov och vad som eftersträvas. GPL erbjuder så kallade öppna kurser, 

företagsanpassade uppdrag samt coaching på individnivå.  
 

Vid de öppna kurserna är ramarna på förhand fastställda och utbildningens innehåll hålls 

oförändrat enligt tydliga koncept. Dock understryker samtliga avdelningschefer vikten av att 

kundens behov går i linje med det som utbildningen avser för att skapa en stark 

förtroenderelation och därmed inte riskera att äventyra kvalitetsintrycket. Säljchefen beskriver 

detta som en process där dialog mellan kunden och GPL initialt blir viktig för att utröna om den 

tänkta utbildningen överensstämmer med kundens efterfrågan. Detta kan ta sig i uttryck genom 

att kunden i ett första steg visar intresse för en viss utbildning som i ett senare skede inte visar 

sig vara den mest lämpliga i förhållande till kundens behov, varpå GPL rekommenderar en annan 

utbildning eller i enstaka fall nekar kunden att deltaga. Ett sådant agerande, menar säljchefen, är 

ett sätt för GPL att ta ansvar och därmed skapa en stark förtroenderelation samt att ge konsulten 

rätt förutsättningar att genomföra ett bra jobb under utbildningssituationen. En förutsättning för 

att utbildningen ska generera ett positivt utfall är att kunden känner sig motiverad att genomgå 

utbildningen, då en utebliven vilja eller motivation tenderar att få negativa konsekvenser för 

övriga gruppdeltagare samt att organisationen inte får utdelning för den finansierade insatsen. 
 

Vid företagsanpassade utbildningar har kunden däremot ett större inflytande att påverka 
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utbildningens innehåll. I en sådan situation påbörjas en process mellan GPL och kundföretaget i 

syfte att fastställa de behov och mål som ligger till grund för utbildningsinsatsen. Konsultchefen 

beskriver denna process som en återkommande dialog, bestående av ett antal möten, vilket ger 

upphov till att en handlingsplan över utbildningens utformning arbetas fram i enlighet med 

kundföretagets fastställda mål.     
 

Konsulternas svar går i linje med de tre chefernas angående kundens inflytande på utbildningens 

utformning. Gemensamt för konsulternas svar var betydelsen att sätta kundens behov i centrum 

och utgå från denne. En av konsulterna menar att kunden förmedlar önskningar och behov 

medan konsulten tillför formen, metoder och tekniker för utbildningen, dock sätter 

utbildningsformen de yttre ramarna för hur mycket av utbildningen som kan förändras.   
 

4.6. Intern samverkan 

Samtliga avdelningschefer hävdar att intern samverkan och samarbete mellan avdelningarna är 

av stor betydelse för GPL:s verksamhet, vilket en av konsulterna exemplifierar genom att 

beskriva att stor öppenhet mellan avdelningarna råder där muntlig kommunikation ter sig 

naturligt. Tidigare verkade respektive avdelning, i större utsträckning, som autonoma enheter än 

vad som är fallet idag, menar marknadschefen, och betonar vidare att det skett stora förändringar 

och förbättringar inom detta område. Marknadschefen understryker vikten av att samtliga av 

företagets enheter interagerar med varandra och tillsammans arbetar mot att uppnå de gemensamt 

fastställda målen. Säljchefen beskriver det som nödvändigt att det förekommer en återkommande 

dialog mellan säljavdelningen och konsultavdelningen när det gäller beläggningen och 

planeringsarbetet av företagets kurser.  
 

Tre av de intervjuade konsulterna har någon typ av uppdrag utöver sin roll som konsult, 

exempelvis beskriver en person hur denne varit delaktig i en säljgrupp med uppgifter som 

direktkontakt med kunder, skriva offertunderlag och besluta om kursstarter etc. Vidare beskriver 

en annan konsult att denne har ansvar för upphandling och anbudssvar medan ytterligare en 

annan är delaktig i hur kurser och utbildningar presenteras och beskrivs samt håller i 

seminarier.    
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4.7. Företagets kultur 

Samtliga av GPL:s avdelningschefer tycker att företagskulturen är bra och syftade då främst på 

stämningen på jobbet, möten med människor, möjlighet att påverka, trygghetskänsla på 

arbetsplatsen och generositet från ledningen. Konsultchefen lyfter fram medvetenhet som en 

viktig aspekt inom GPL:s företagskultur där utgångspunkten är att tillgodose kundens behov 

framför att drivas av ökade intäkter som främsta mål. Detta innefattar att företaget agerar etiskt 

gentemot sina kunder och endast åtar sig uppdrag som är förenliga med vad GPL står för, i syfte 

att uppnå kvalitet.  
 

På frågan som berör hur kundrelationer präglar GPL:s företagskultur svarar en konsult att 

kundsamarbeten kan sträcka sig över lång tid, vilket kan ge upphov till nära och öppna 

kundrelationer. En annan konsult beskriver att kundrelationer präglar GPL:s företagskultur i 

mycket hög grad och hänvisar då till betydelsen av att kunden är nöjd. För att uppnå detta 

framhäver konsulten att flexibilitet gentemot kundens behov samt att kunna anpassa sig efter 

kundens tidsplanering blir viktiga aspekter i sammanhanget. Ytterligare en konsult svarar i linje 

med föregående, att utmaningen ligger i att kunden är nöjd då uppdraget måste kännas 

meningsfullt och genomförbart utifrån arbetsinsats och pris.    
 

Med anledning av den pågående fusionen mellan Gällöfsta Ledarskapsutveckling och Perlan 

Dialog och Ledarskap finner säljchefen och konsultchefen det emellertid komplicerat att 

fastlägga kulturens karaktär då de respektive företagens kulturer ännu inte har integrerats till 

fullo och således inte verkar som en sammanlänkad enhet. Säljchefen uttrycker att företaget, med 

avseende på kulturen, för tillfället befinner sig i en förändringsprocess. Konsultchefen betonar 

vidare att det förekom större skillnader mellan de två företagen än vad denne förväntat sig innan 

fusionen ägde rum.    
 

5. ANALYS 

För att svara på studiens syfte analyseras det empiriska underlaget genom att tillämpa Cann’s 

(1998) åttastegsprocess som analysmodell (figur 1). För att ytterligare underbygga studiens 

analys anknyts det empiriska underlaget med övrig teoribildning inom det teoretiska ramverket, 
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vilket blir relevant för uppkomsten av långsiktiga kundrelationer.       
 

5.1. Steg ett till tre: sätta mål, definiera strategier samt fastlägga 

företagets kultur 

Steg ett till tre innefattar, enligt Cann (1998), att företag initialt antar ett internfokus genom att 

sätta tydliga marknadsföringsmål, definiera marknadsföringsstrategier samt fastlägga företagets 

kultur. GPL har under de senaste åren, till följd av ökad konkurrens, utökat sin säljavdelning från 

en person till att idag bestå av åtta personer. Detta kan ses som en tydlig förändring i företagets 

marknadsföringsmål genom att en ny strategi antas, på grund av nya förutsättningar, där 

marknadskommunikation har fått ökad betydelse. GPL:s säljare arbetar idag, i stor utsträckning, 

med att få till stånd täta dialoger med befintliga och tidigare kunder, vilket tydliggörs genom att 

företaget fastställt individuella aktivitetsmål för respektive säljare. Detta förfarande ligger i linje 

med Grönroos (2008) resonemang om att en intensifierad konkurrenssituation gör marknader 

mer komplexa, vilket dels ställer högre krav när det gäller att attrahera nya kunder och inte minst 

att upprätta åtgärder som syftar till att bibehålla redan befintliga samt återta tidigare kunder. 

GPL:s marknadsföringsstrategi har förändrats från att innefatta traditionella 

marknadsföringsverktyg till att, i större utsträckning, bestå av kommunikation via sociala medier 

där marknadschefens vision är att den kontakt som uppkommer mellan kunden och konsulten 

under utbildningssituationen skall fortlöpa. 
 

Cann (1998) betonar i steg tre att fastlägga företagets kultur är ett mindre förekommande 

fenomen inom marknadsföringsområdet. Säljchefen och konsultchefen uttrycker att den 

pågående fusionen gör det svårt att fastlägga GPL:s nuvarande företagskultur eftersom 

företagens respektive kulturer ännu inte är integrerade, vilket fortsättningsvis ger GPL 

utmaningar när det gäller att klarlägga en gemensam sådan. De svar som erhölls från tre av de 

intervjuade konsulterna ger emellertid en indikation på att goda relationer gentemot kunder 

präglar och utgör kärnan av GPL:s verksamhet, vilket torde avspeglas i företagets kultur. 
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5.2. Steg fyra: kongruens mellan strategi och kultur 

Då steg tre inbegriper att fastlägga företagets kultur betonar Cann (1998) i steg fyra vikten av att 

det råder en samstämmighet mellan marknadsföringsstrategi och organisationskultur där en 

synergi dem emellan är en förutsättning för att kunna erbjuda kunden en förväntad kvalitet. Detta 

steg gör det än tydligare att GPL behöver arbeta för att fastlägga en gemensam kultur och således 

undvika att kvalitetsintrycket påverkas negativt, vilket D’Egidio (1990) menar är en följd av att 

inkongruens råder mellan företagets marknadsföringsstrategi och organisationskultur. Detta 

ligger i linje med Webster (1992) som understryker att organisationskulturen blir en viktig faktor 

vid förmedlande av en hög servicenivå. 
 

Bortsett från det faktum att två av avdelningscheferna finner det svårt att i nuläget fastställa en 

gemensam organisationskultur framkommer dock tecken på att kongruens mellan företagets 

marknadsföringsstrategi och kultur råder. Det som ligger till grund för denna tolkning är att 

företagets marknadsföringsstrategi, i stor utsträckning, utgörs av åtgärder som syftar till att 

bibehålla relationer med befintliga och tidigare kunder genom exempelvis en utökad säljkår, 

aktivitetsmål som främjar täta dialoger, samt att via sociala medier upprätta starka band med 

kunder. Då tre konsulter samtidigt belyser att kundrelationer präglar företagskulturen i hög grad 

är en indikation på att kongruens mellan företagets marknadsföringsstrategi och kultur råder, i 

linje med Cann’s (1998) fjärde steg.  
 

5.3. Steg fem: implementering av en serviceorienterad kultur 

Som påvisats arbetar GPL aktivt med hur företagets säljare agerar under interaktionen med 

kunden i syfte att verka relationsfrämjande. Målsättningen, menar säljchefen, är att upprätta en 

öppen dialog mellan företagets säljare och kunder, vilket möjliggörs genom att GPL rutinmässigt 

genomför internutbildningar kring frågemetodik. Säljchefen har aktivitetsmål för varje säljare 

kring kundkontakter och uppföljningssamtal där incitamentet är att utvärdera hur nöjd kunden är 

med utbildningen samt hur den nya kunskapen kommer till uttryck i arbetssituationen. Detta 

förfarande kan kopplas till det Cann (1998) påvisar i steg fem, att företagets personal bör 

eftersträva att erbjuda en nödvändig servicenivå, vilket främjar skapandet av långsiktiga 

relationer och kan betraktas som att GPL:s företagskultur antar ett serviceorienterat synsätt.   
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Konsultchefen och marknadschefen påvisar att det råder meningsskiljaktigheter mellan 

avdelningscheferna och konsulterna vad gäller synen på merförsäljning under 

utbildningssituationen. Bakgrunden till problemet tror konsultchefen bottnar i konsulternas syn 

på sin yrkesroll där merförsäljning anses känsligt, vilket kan underminera det förtroendekapital 

som byggts upp under utbildningssituationen. Konsultchefen anser att en attitydförändring, bland 

företagets konsulter, krävs för att tillvarata den möjlighet till merförsäljning som råder, vilket 

kan innebära, enligt Cann (1998), att en ökad servicenivå uppnås genom att kunden erbjuds 

vidareutbildningar. Denna situation ligger i linje med det Hofstede et al. (1990) påvisar som 

problematiskt då organisationskultur kan inbegripa skilda uppfattningar gällande företags dagliga 

aktiviteter mellan anställda och dess ledning, vilket kan skapa problem när det kommer till att 

uppnå en avsedd servicenivå. 
 

Att skapa, möjliggöra och hålla löften blir en viktig aspekt när det kommer till att upprätta 

långsiktiga relationer, där Cann (1998) inkluderar Bitner’s (1995) forskning på detta område som 

en del av steg fem i modellen. Bitner (1995) menar att de tre olika aktiviteterna som skapar, 

möjliggör samt håller löften är starkt sammanlänkade med följande marknadsföringsaktiviteter; 

extern, intern och interaktiv marknadsföring. 
 

Genom att GPL utförligt, via sin hemsida, kommunicerar de utbildningstjänster som företaget 

erbjuder sina kunder är detta att betrakta som skapande av löften, vilket enligt Bitner (1995), blir 

en del av den externa marknadsföringen. Som framgår av det empiriska underlaget kan kunden 

via hemsidan på ett tydligt sätt få information om vilka utbildningstjänster som GPL erbjuder. 

Inom respektive utbildningsprogram kommuniceras innehåll, syftet med utbildningen samt 

argument för varför kunden bör välja GPL. Återkommande argument är exempelvis personlig 

utveckling, unika resurser, hög kvalitet, lång erfarenhet och att GPL har ett etiskt 

förhållningssätt, vilket i sammanhanget kan tolkas som starka löften som utifrån kundens 

perspektiv kan ge upphov till höga förväntningar. 
 

Bitner (1995) hävdar emellertid att sådana löften, som inger höga förväntningar, bör vara 

realistiska. Om så inte är fallet, riskerar företaget att en försvagad relation till kunden uppstår, 

vilket förutsätter att företaget innehar rätt förutsättningar när det gäller att möjliggöra sådana 
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löften som inbegrips av den interna marknadsföringen. Säljchefen är tydlig med att GPL vill vara 

ett ansvarsfullt företag gentemot sina kunder, vilket förutsätter att företagets utbildningsprogram 

motsvarar kundens förväntningar och tillgodoser dennes behov för att således ge konsulten rätt 

förutsättningar att genomföra utbildningen. Säljavdelningen måste därför utförligt kartlägga vad 

kunden vill och efterfrågar för att därigenom avgöra huruvida utbildningen är det mest lämpliga 

valet för kunden. Ett tillvägagångsätt som bidrar till att de utlovade löftena som kommunicerats 

via den externa marknadsföringen möjliggörs.  
 

Grönroos (2008) betonar samtidigt att den interna marknadsföringen innefattar att företaget 

betraktar dess anställda som en intern marknad, vilket blir nödvändigt när det kommer till att 

förmedla det externa marknadsföringsbudskapet på ett trovärdigt sätt. En av konsulterna 

uttrycker att denne är delaktig i GPL:s marknadsföringsarbete genom ansvar för hur kurser ska 

presenteras och beskrivas samt prioritering av marknadsföringsaktiviteter. Ytterligare en konsult 

beskriver att denne tar del av GPL:s marknadsföringsarbete genom konsultsammankomster, 

direktkontakt med säljare och konsultchef samt dessutom varit aktiv i en säljgrupp. Detta utgör 

exempel på hur de anställda som i huvudsak inte arbetar med marknadsföring och sälj integreras 

i GPL:s marknadsföringsarbete, vilket således, enligt Grönroos (2008), ger trovärdighet till den 

externa kommunikationen.  
 

Grönroos (2008) påvisar även betydelsen av att företaget antar ett processledningsperspektiv där 

arbetet verkar gränsöverskridande mellan respektive avdelning, så till vida, att intern samverkan 

stärker företagets kundrelationer. Marknadschefen uttrycker att det skett förändringar inom GPL 

med avseende på detta och menar vidare att det är av stor betydelse att företagets enheter 

interagerar med varandra för att uppnå de gemensamma målen. Säljchefen framhåller, likt 

marknadschefen, betydelsen av att det förekommer en återkommande dialog mellan sälj- och 

konsultavdelningen vid exempelvis planeringsarbete. En av konsulterna menar att det råder en 

stor öppenhet mellan avdelningarna inom företaget där samtal, kollegor emellan, är ett naturligt 

förekommande element. Ovanstående ger således en antydan om att GPL:s arbete, med 

hänvisning till Grönroos (2008), antar ett processledningsperspektiv där samverkan är 

centralt.            
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Att hålla löften beskriver Bitner (1995) som den mest kritiska delen bland de löftesrelaterade 

aktiviteterna. Genom att GPL aktivt arbetar med utvärderingsåtgärder och feedback gentemot 

kunden efter att en utbildning är avslutad är en indikation på att företaget ämnar hålla de löften 

som utlovats och därigenom förknippas med kvalitet. 
 

5.4. Steg sex: Implementering av marknadsföringsstrategi 

Cann (1998) gör gällande i steg sex att när väl den inarbetade serviceorienterade kulturen är i 

linje med företagets marknadsföringsstrategi skall kulturen influera de anställdas agerande 

genom att verka relationsfrämjande och på så sätt utveckla och upprätthålla relationen. Eftersom 

två av avdelningscheferna i dagsläget, med anledning av fusionen, finner det problematiskt att 

fastlägga företagets befintliga kultur blir det av naturliga skäl svårt att se en tydlig koppling 

mellan det empiriska underlaget och detta steg. Som tidigare nämnts, ger emellertid det 

empiriska underlaget indikationer på att GPL:s tillvägagångssätt präglas av en kultur där kundens 

behov blir en central faktor. Ett exempel som kan styrka det steg sex avser är de mångåriga 

samarbeten som GPL innehar med relativt stora, etablerade företag, vilket exempelvis inbegriper 

årligen genomförda utbildningsprogram som riktar sig till chefer inom företaget. En av 

konsulterna beskriver att ett sådant samarbete består av löpande kontakt via mejl, telefon och 

personliga möten där syftet är att utvärdera den genomförda insatsen. Att förstå kundens 

utmaningar och därigenom definiera behovet utgör, enligt konsulten, grunden i ett sådant 

samarbete. Konsultens sätt att tillgodose kundens behov vid ett mångårigt samarbete torde verka 

relationsfrämjande och vara ett tecken på att hög kundnöjdhet råder samt ligga till grund för den 

långvariga relationen. Detta är i linje med Gummesson’s (2002) påvisande att en 

relationsmarknadsföringsstrategi bör präglas av långsiktiga samarbeten där en win-win situation 

främjar att det uppstår meningsfulla och bestående kundrelationer, vilket kan ge upphov till ökad 

kontinuitet och kundlojalitet. 
 

5.5. Steg sju: uppkomsten av sociala band 

Att skapa sociala band mellan kunden och företaget utgör det sjunde steget i Cann´s (1998) 

modell. Cann (1998) beskriver att personlig interaktion verkar som en betydande faktor för 

upprättandet av sociala band, vilket därigenom påverkar kundens uppfattning om i vilken 

utsträckning denne är nöjd med den erbjudna tjänsten samt bidrar till att relationen mellan 
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parterna fortlöper. Då GPL, med hjälp av frågeformulär och uppföljandesamtal, aktivt ämnar få 

till stånd en öppen dialog med sina kunder är ett tecken på att sociala band upprättas mellan de 

båda parterna. Interaktionen som äger rum genom utvärderings- och feedbackprocessen främjar 

således att kundens införskaffade kunskap praktiskt tillämpas och därmed resulterar i positiva 

utfall i kundens organisation, vilket kan bidra till en ökad kundnöjdhet.  
 

Det faktum att GPL dessutom innan en utbildning äger rum vill försäkra sig att utbildningens 

innehåll är i linje med kundens behov är ytterligare en form av interaktion som i ett initialt skede 

kan verka förtroendeingivande och skapa kongruens mellan parterna, något som kan relateras till 

Cann’s (1998) påvisande att en överensstämmelse i relationen mellan kund och företag kan ge 

upphov till att en hög nivå av sociala band uppenbaras och därigenom främja uppkomsten av 

långsiktiga relationer. Med detta i beaktande torde GPL:s förfarande anta ett relationsperspektiv 

där grundförutsättningen, enligt Grönroos (2007), är att det utifrån kundens perspektiv råder en 

samstämmighet mellan företagets och kundens tankesätt, vilket således utgör kärnan i 

relationsmarknadsföring som fenomen. Då säljchefen uttrycker att GPL synnerligen bedriver en 

relationsförsäljning där värdet av starka kundrelationer beaktas samt att kunderna bemöts på ett 

relationsfrämjande sätt är en klar indikation på att kundvärde framför utbytesvärde, som blir 

fallet vid transaktionsmarknadsföring, genomsyrar företagets verksamhet, vilket ytterligare stärks 

genom att samtliga avdelningschefer betonar att kundens behov måste vara i linje med 

utbildningens utformning för att således framkalla en förtroenderelation.   
 

Sociala band blir, enligt Cann (1998), essentiellt för skapandet av kundlojalitet, något som även 

Grönroos (2008) betonar är av avgörande betydelse för uppkomsten av återkommande köp och 

långsiktiga relationer. I relation till detta torde GPL:s rutinmässiga återkoppling till samtliga 

kunder efter avslutad utbildning indikera att en sådan interaktion främjar att kundlojaliteten ökar 

och även bidra till att tidigare kunder väljer att återkomma till företaget, vilket enligt Grönroos 

(2008), ger upphov till att en win-win situation mellan parterna uppstår. Detta stärks ytterligare 

av Reichheld’s (1996) argumentering för att lojala kunder i regel gör fler återkommande köp 

samt därjämte, till skillnad från en icke-lojal kund, är avsevärt mindre benägna att avsluta en 

pågående relation. Detta förfarande tenderar således att bli ett viktigt konkurrensmedel och, i 

enlighet med Reichheld (1996), ge upphov till en ökad vinst för GPL.  
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I empirin beskrivs hur kundens inflytande över utbildningens utformning kan variera beroende 

på vilken typ av kurs kunden efterfrågar. Vid de företagsanpassade uppdragen har kunden stort 

inflytande över denna utformning, där interaktion och dialog mellan GPL och kunden blir av 

avgörande betydelse genom hela processen. Betydelsen av denna dialog och interaktion med 

GPL:s kunder kan kopplas till Vargo och Lusch’s (2004) teori kring att se kunden som en 

bidragande del i den värdeskapande processen, vilket Blomqvist et al. (2004) menar blir än mer 

påtagligt i en business-to-business kontext som är fallet hos GPL. GPL:s företagsanpassade 

uppdrag kan tydligt korreleras med vad Vargo och Lusch (2004) kallar “a continuous-process 

perspective” där kunden ses som en relationspartner. Detta är även överensstämmande med vad 

Blomqvist et al. (2004) menar är det centrala i en värdeskapande process.     
 

5.6. Steg åtta: addera ytterligare värde till relationen 

Det avslutande, åttonde steget i Cann´s (1998) modell avser betydelsen att företag tillämpar 

åtgärder som adderar ytterligare värde till kundrelationen. Som framkommer av empirin bjuder 

GPL in nya, befintliga och tidigare kunder till kostnadsfria seminarier vid flertalet tillfällen 

årligen. Syftet med dessa är att skapa en informell mötesplats för idéer och tankar kring ämnet 

ledarskap. Denna informella mötesplats kan, i linje med Cann (1998), betraktas som en 

exceptionell servicetjänst där GPL erbjuder sina kunder ytterligare värde utöver de 

kostnadsbaserade utbildningsprogrammen. Genom detta förfarande erbjuder således GPL sina 

kunder något mer än det förväntade, vilket kan bidra till att relationen mellan respektive parter 

långsiktigt fortlöper på ett informellt sätt. 
 

GPL:s diplomprogram är ytterligare ett exempel där företaget erbjuder sina kunder en 

exceptionell service. Genom att alternera utbildning med coaching är intentionen att kundens 

anskaffade kunskap skall få praktisk tillämpning och därmed leda till ett positivt utfall i 

organisationen. Coaching, i det här fallet, bidrar till att interaktionen mellan kunden och GPL 

efter att utbildningsmomentet är avslutat fortlöper och verkar således förtroendeingivande då 

kunden på individnivå erbjuds stöd i implementeringsprocessen, vilket Cann (1998) betonar vara 

av betydelse och något som, enligt Wilson (1995), kan leda till ett mognat förtroende mellan 

parterna då relationen antar en än mer sofistikerad prägel. 
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Ett annat sätt att addera ytterligare värde till relationen kan, enligt Cann (1998), vara att företag 

skapar helt nya produkter eller skräddarsyr servicetjänster i enlighet med kundens behov. I 

GPL:s företagsanpassade utbildningsprogram ges kunden stort inflytande vid utformningen av 

utbildningsinsatsen. Utbildningens innehåll anpassas efter kundens behov och fastställda mål i 

form av en process där en återkommande dialog mellan parterna äger rum. Denna process står i 

motsättning till tillverkningsproduktionsperspektivet där konsument och producent, enligt Vargo 

och Lusch (2004), betraktas som två skilda delar vilka inte är integrerade med varandra, utan ger 

istället en klar indikation på att GPL antar ett serviceorienterat synsätt där kunden är involverad i 

den värdeskapande processen och därmed betraktas som en medproducent samt relationspartner, 

i linje med Vargo och Lusch’s (2004) “a continuous-process perspective”.    
 

6. SLUTDISKUSSION 

I detta avsnitt avses syftet med denna studie besvaras genom att presentera de resultat som 

uppkommit av analysavsnittet. Vidare diskuteras studiens begränsning samt förslag till fortsatt 

forskning.     
 

Syftet med denna uppsats var att identifiera faktorer som blir essentiella för tjänsteföretaget 

Gällöfsta Perlan Ledarskap, verksamt inom utbildningsbranschen, vid utvecklande av långsiktiga 

kundrelationer. Studiens analys har tagit utgångspunkt från Cann’s (1998) åttastegsprocess och 

vidare kompletterats med ytterligare relevant teoribildning inom området 

relationsmarknadsföring.  
 

Studien har påvisat att GPL tillämpar en rad åtgärder som är förenliga med Cann’s (1998) 

åttastegsprocess och övrig teoribildning i syfte att upprätta långsiktiga kundrelationer. En viktig 

faktor i GPL:s arbete med att upprätta långsiktiga kundrelationer är att kunden betraktas som en 

medpart där en återkommande dialog blir tongivande för att tillgodose kundens behov, vilket 

återspeglas i en tydligt definierad marknadsföringsstrategi. Likt det Grönroos (2008) gör 

gällande har en intensifierad konkurrenssituation i branschen medfört att GPL successivt 

förändrat sin marknadsföringsstrategi genom att utöka sin säljavdelning för att förbättra 

kommunikationen med sina kunder.   
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Vid varje ny kundkontakt ämnar GPL definiera kundens behov och vad som efterfrågas av en 

specifik utbildning i syfte att få till stånd en samstämmighet mellan kundens förväntningar och 

vad som kan erbjudas, vilket är en förutsättning för att löften infrias. Då en avsevärd skillnad 

mellan kundens förväntningar och vad som GPL kan erbjuda råder kan det få som konsekvens att 

företaget tackar nej till uppdraget. Detta förfarande avser undvika att relationen antar en negativ 

prägel och därmed påverkar kvalitetsintrycket till det sämre.  
 

GPL betraktar kunden som en relationspartner där dennes inflytande blir av stor betydelse för att 

undvika att utbildningstillfället blir en autonom funktion utan praktisk verkan, vilket således kan 

betraktas som att kunden blir delaktig i en värdeskapande process. Här verkar utvärdering, 

feedback och coaching som viktiga faktorer då GPL upprättar en långsiktig dialog med kunden 

för att försäkra sig om att denne tillgodogjort sig kunskapen och att utbildningsinsatsen 

sedermera resulterat i ett positivt utfall. Detta kan betraktas som betydelsefulla åtgärder som 

främjar kundnöjdhet och bidrar positivt till GPL:s upprättande av långsiktiga kundrelationer.   
 

Utöver de kostnadsbaserade utbildningsprogrammen erbjuder GPL kostnadsfria seminarier som 

kan betraktas som en åtgärd ämnad att addera ytterligare värde i kundrelationen och bidra till att 

skapa ett ökat förtroende mellan företaget och dess kunder.  
 

Att fastlägga företagets kultur, steg tre i Cann’s (1998) modell, utgör en central faktor vid 

upprättandet av långsiktiga relationer. Eftersom GPL nyligen genomgått en fusion där två 

företags verksamheter integrerats fann två av de intervjuade avdelningscheferna det svårt att 

utröna huruvida en gemensam företagskultur trätt i kraft. Detta påvisande förtydligar att GPL, 

med hänvisning till Cann’s (1998) modell, behöver vidta åtgärder som syftar till att fastlägga 

kulturen för att således framstå som en enhet mot kunden. Sådana åtgärder torde således inverka 

positivt på företagets relationsfrämjande arbete och därigenom bana väg för än högre 

kundnöjdhet samt långsiktiga kundrelationer. Hur ett sådant arbete bör utformas är emellertid 

bortom denna studies omfattning och inget som påvisas av Cann (1998).  
 

Då denna studie antar en kvalitativ ansats utifrån ett specifikt fallföretag går det inte att 

generalisera detta påvisande gällande problem som kan uppstå vid fastläggande av ett företags 
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kultur i samband med en fusion. Dock förefaller det rimligt att detta resultat kan uppkomma i 

andra fall då en fusion mellan två företag äger rum, vilket kan ge en antydan att andra företag 

som ingår en fusion bör vara medvetna om att en sådan sammanslagning kan resultera i 

utmaningar när det kommer till att fastlägga en gemensam företagskultur för att således inte 

äventyra relationer med kunder och riskera att företaget underminerar konkurrensfördelar.   
 

Synen på merförsäljning under utbildningssituationen är en företeelse där det stundtals råder en 

meningsskiljaktighet mellan ledning och konsulter inom GPL. Enligt ledningen finns, å ena sidan 

potential till merförsäljning som inte utnyttjas till fullo. Konsulterna, å andra sidan ser risken i att 

förtroendekapitalet urholkas vid ett sådant förfarande. Detta tyder på att det finns inslag i 

marknadsföringsstrategin som ännu ej verkställts i utbildningssituationen. Risken är att konsulten 

känner sig obekväm i denna situation då ett sådant tillvägagångssätt blir ett onaturligt inslag i 

dennes yrkesroll, som i sin tur, kan få negativ inverkan på konsultens relation med såväl kunden 

som ledningen. Denna oenighet är något som GPL bör vidta åtgärder för att komma tillrätta med 

då det i förlängningen kan inverka negativt på det budskap företaget vill förmedla.    
 

6.1. Studiens begränsningar 

Då studien undersökt ett specifikt företag genom en fallstudie är studiens resultat inte 

generaliserbara och därmed inte representativa för en hel bransch. De påvisade resultaten bidrar 

emellertid med aspekter som kan vara av intresse för andra företag inom denna bransch.  
 

Då enbart fyra av tio konsulter besvarade de mejlintervjufrågor som skickades ut kan det 

innebära att en högre svarsfrekvens från dessa givit upphov till ett mer tillförlitligt och nyanserat 

resultat. Ytterligare en aspekt som kan påverka studiens resultat är det faktum att konsultchefen 

gav förslag på personer som ansågs lämpliga att intervjua, vilket avser sälj-, marknadschef och 

konsulter. Dessa personer bedömdes däremot av uppsatsförfattarna som lämpliga att intervjua i 

förhållande till studiens syfte. 
 

6.2. Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång har uppslag till vidare forskning uppkommit, vilka ligger utanför denna 

studies omfattning. Exempelvis beskriver Cann (1998) att en viktig aspekt vid upprättande av 
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långsiktiga kundrelationer blir att fastlägga ett företags kultur för att således uppnå kongruens 

mellan denna och företagets marknadsföringsstrategi. Cann (1998) förklarar emellertid inte hur 

ett sådant fastläggande ter sig och inte heller hur karaktärsdragen i en relationsfrämjande kultur 

ser ut. Med anledning av detta skulle en intressant forskningsansats vara att vidare studera hur 

processen med att fastlägga ett företags organisationskultur tar sig uttryck och sedermera belysa 

vilka karaktärsdrag en sådan bör innehålla för att främja upprättandet av långsiktiga 

kundrelationer.  
 

Då denna studie tar utgångspunkt från ett företags egen uppfattning om hur arbetet med att skapa 

långsiktiga kundrelationer tar sig uttryck utelämnas därigenom kundens perspektiv. Att även 

inkludera kundens uppfattning gällande ett företags arbete för att upprätta långsiktiga 

kundrelationer torde ge en mer nyanserad bild av ett företags förehavanden inom detta område 

genom att båda sidors uppfattning skildras. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: intervjuguide sälj-, konsult- och marknadschef. 

 

Allmänna frågor som introduktion: 

1. Berätta kort om Gällöfsta och din roll på företaget. 

 

2. Hur ser konkurrenssituationen ut inom er bransch? 

 

3. Hur är er marknadsföringsstrategi utformad och via vilka kanaler kommuniceras 

denna? 

 

4. I vilken utsträckning inbegrips er marknadsföringsstrategi av att återta tidigare kunder 

och bibehålla befintliga kunder? 

Följdfrågor: 

Har ni specifika strategier och mål utformade för att behålla kunder och återfå tidigare kunder?  

Hur kommuniceras strategierna och målen internt inom företaget? 

Erbjuds påbyggnads/vidareutbildningar? 

 

5. Hur arbetar ni med att skapa starka relationer med kunder? 

 Följdfrågor:  

Återkopplar ni till tidigare kunder?  

Hur ser denna återkoppling ut?  

Efter att ett utbildningsprogram är avslutat, sker det någon typ av uppföljningsprocess med 

kunden för att säkerställa att resultatet av utbildningen är tillfredställande? 

Kan kunden höra av sig för att få feedback i ett senare skede? 

 

6. Hur mycket inflytande har kunden när det gäller att utforma kursen/utbildningen? 

Följdfrågor: 

Förändrar ni befintliga kurser eller alternativt skräddarsyr kurser efter kunders behov och 

önskemål?  



	  

Ses kunden som en medaktör i rollen att utforma utbildningen?  

7. Hur upplever du att företaget samarbetar mellan avdelningarna? 

Följdfrågor: 

Upplever du att företaget arbetar som enskilda enheter eller jobbar ni gränsöverskridande mellan 

respektive avdelningar? 

I vilken utsträckning arbetar företagets olika avdelningar mot gemensamma mål? 

Finns det någon typ av styrdokument som inbegriper kundrelationer? 

  

8. Hur upplever du att er företagskultur ser ut? 

Följdfråga: 

Tycker du att det finns en koppling mellan er företagskultur och arbetet med kundrelationer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



	  

Bilaga 2: Mejlintervjuguide, konsulter. 

 

1. Hur arbetar du som konsult med att skapa goda kundrelationer? (Beskriv gärna hur det 

kommer till uttryck). 
 

2. Hur mycket inflytande har kunden när det gäller att utforma kursen/utbildningen? 

(Beskriv gärna hur det kommer till uttryck). 
 

3. Fortlöper interaktionen mellan konsult och kund efter avslutad utbildning?  

(Beskriv gärna hur det kommer till uttryck). 
 

4. På vilket sätt upplever du att kundrelationer präglar er företagskultur? 

 

5. På vilket sätt kommuniceras Gällöfsta Perlan Ledarskaps marknadsföringsarbete till dig 

som konsult? 

 

6. I vilken utsträckning är du en del av utformandet av Gällöfsta Perlan Ledarskaps 

marknadsföringsarbete?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


