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1. Inledning  
I kapitlet kommer uppsatsens bakgrund, problemdiskussion, problemformulering, 

frågeställningar och syfte att redovisas. Kapitlet avslutas med en disposition för arbetet.  

1.1 Bakgrund   

I början av 1970-talet började marknadsföring av tjänster expandera som en del av 

marknadsföringen med egna begrepp och modeller inriktade på typiska kännetecknen för 

tjänster. Med ett annat synsätt, att marknadsföring är till för att skapa, underhålla och förbättra 

relationer med kunder och andra partners (Grönroos 1994). Forskare har lyckats uppnå en 

respekterad position inom tjänstemarknadsföring och det har blivit ett etablerat fält inom 

marknadsföringsdisciplinen (Brown, Fisk och Bitner, 1994). Tjänstemarknadsföringen fortsätter 

hela tiden att utvecklas och det blir alltmer väsentligt att fokusera på service och relationer 

(Wilson, Zeithaml, Bitner, Gremler, 2012).    

Att marknadsföra och bedriva ett tjänsteföretag har utmaningar som inte finns när det kommer 

till marknadsföring av produkter. Exempelvis kan inte kunder på förhand prova tjänsten innan 

de bestämmer sig för att köpa den. Kunden har därför en nyckelroll i servicen ett tjänsteföretag 

kan ge. (Zeithaml, Bitner och Gremler, 2010) Zeithaml et al. (2010) påpekar också att 

marknadsföringsstrategier för tjänsteföretag bör fokusera på att integrera kundfokus i 

organisationen, för att kunna arbeta med en effektiv relationsmarknadsföring. Inom 

relationsmarknadsföringen finns det oenigheter om vilka faktorer som är betydande för att 

uppfylla målen för relationsutveckling. Det behövs mer forskning för att kunna urskilja i vilken 

utsträckning effektiva relationer kan byggas upp. (Pressey och Mathews, 2000) 

Under det senaste seklet har det skett en förändring i den svenska branschstrukturen. Från att ha 

dominerats av jordbruk och skogsbruk har industriföretagen expanderat betydligt, idag är det 

dock tjänstesektorn som dominerar marknaden. 62.6 procent av alla företag i Sverige är 

verksamma inom tjänstesektorn där handelssektorn är en av de största sektorerna. Handeln 

svarar för över 20 procent av förädlingsvärdet inom tjänstesektorn. (Ekonomifakta, 2016) I 

handelssektorn ingår frisörbranschen, som under de senaste åren har blivit en konkurrensutsatt 

bransch i både utvecklade och utvecklingsländer (Wei, Lee, Chen och Wu, 2013).   

Frisörbranschen är en bransch som lyckats växa trots den tidigare lågkonjunkturen. I Sverige 

omsätter industrin 10 miljarder kronor varje år och det finns över 22000 frisörer samt över 8500 

frisörsalonger. Trots det är frisörbranschen en bransch som det ofta bortses ifrån när det talas 

om framgångsrika branscher. (L’Oréal, 2013)  
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1.2 Problemdiskussion   

I tjänstebranscher där det råder stor konkurrens kan kundernas förväntningar snabbt förändras 

och av den anledningen måste företag veta vad kunderna förväntar sig.  Det är därför väsentligt 

att lägga ett fokus på kunderna och bygga relationer med dem. (Wilson et al. 2012) Misslyckad 

kundtillfredsställelse inom en bransch som är konkurrensutsatt är inte önskvärt eftersom 

kunderna har många andra alternativ att välja på. Kundnöjdhet är ett av de betydande kriterierna 

för kundlojalitet (Grönros, 1996). Parment (2015) anser dock att attrahera och behålla kunder 

inte är lätt eftersom utbudet är stort i frisörbranschen och i de allra flesta branscher har 

kundlojaliteten minskat över tiden.  

Tjänsteföretag anser generellt att kundlojalitet är en källa till konkurrensfördelar. Ett antal 

tidigare studier som undersökt sambandet mellan förbättrad kundlojalitet inom tjänsteföretag, 

har visat att kundlojalitet ökar lönsamheten (Chung-Yu & Li-Wei, 2012). I en kundundersökning 

som Mirror Magazine gjorde år 2013 kan det utläsas att det är långt ifrån alla som går till en och 

samma frisör hela tiden. Ungefär hälften svarade att de alltid går till samma medan den andra 

halvan svarade att de byter ofta eller varje gång. (Mirror Magazine, 2013) Frisörer toppar 

statistiken i branscher där unga väljer att starta eget. Många väljer att bli egenföretagare och ser 

det som en möjlighet i en bransch där antalet nyutbildade frisörer är betydligt fler än 

anställningarna. (Arbetet, 2011)  

Kundrelationer är speciella och känslomässiga konstruktioner, de är mer än bara upprepade köp. 

Det är fullt möjligt för kunderna att göra upprepade köp utan att ha ett riktigt förhållande till 

företaget. Det är därför nödvändigt att även betrakta relationer ur kundens perspektiv. Företag 

lurar sig ofta att tro att de har en relation med kunder för att kunderna köper deras produkter och 

tjänster regelbundet. Kunden förstår dock skillnaden mellan upprepade köp, som ofta bygger på 

bekvämlighet, pris eller andra icke-känslomässiga faktorer och situationer där de går tillbaka till 

samma företag kontinuerligt för att de har ett känslomässigt engagemang till företaget. (Barnes, 

2003) 

1.3 Problemformulering 

I frisörbranschen råder det hård konkurrens och utbudet av frisörer är stort i Sverige. Flera 

väljer att starta eget, speciellt nyexaminerade frisörer, vilket beror på att det finns fler frisörer 

än anställningar. Utav kunder som besöker frisörer är vissa lojala medan andra väljer att byta 

frisör ofta eller vid varje frisörbesök. Lojalitet är en förutsättning för tjänsteföretag för att 

kunna nå konkurrensfördelar och lönsamhet. Tjänsteföretag har dock svårt att se om de har en 

verklig relation till kunden eller om kunden endast väljer dem av bekvämlighetsskäl. Det är 
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därför ett aktuellt ämne för frisörer att utveckla sin förståelse om relationer och lojalitet för att 

vara lönsamma och stå sig starka i konkurrensen.  

1.4 Frågeställning  

– Vilka faktorer är väsentliga i frisörers arbete för att stärka relationen och lojaliteten med 

kunderna?  

– Vad är det som gör kunder lojala till sin frisör? 

1.5 Syfte  

Syftet med studien är att få en förståelse för hur kundlojalitet kan skapas inom frisörbranschen. 

1.6 Disposition  

Modellen nedan visar studiens disposition. 

 

Figur 1, Disposition, (Blomstrand, Lukic & Ström, 2016).  

Inledning

• I inledningen presenteras bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar samt 
avgränsing. 

Teori

• I teorikapitlet presenteras den teoretiska referensramen och begrepp som senare 
kommer ligga som grund för operationalisering och analys.

Metod

• I metodkapitlet beskrivs studiens forskningsdesign, tillvägagångssätt samt 
operationalisering. 

Empiri
• I empirikapitlet redovisas studiens insamlade data bestående av intervjuer. 

Analys

• I analyskapitlet ställs den teoretiska referensramen mot det empiriska materialet för 
analys. 

Slutsats och 
vidare 

forskning

• I sista kapitlet presenteras slutsatsen där studiens frågeställningar besvaras och 
diskuteras samt förslag på vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram och begrepp  
I kapitlet presenteras den teoretiska referensramen och begrepp som senare kommer ligga som 

grund för operationalisering och analys. De centrala begrepp som används i studien är 

relations- och tjänstmarknadsföring, förtroende, kundnöjdhet och lojalitet.  

 

2.1 Tjänstemarknadsföring 

Tjänstesektorn passerade redan i början av 1960-talet den tillverkande sektorns andel av BNP 

och sysselsättningen. Tjänster kan precis som varor standardiseras och tillverkas enligt en 

verkstadsprincip men även innehålla skräddarsydda detaljer. I tjänstemarknadsföring är 

begreppet interaktion centralt och det är även ett väsentligt bidrag till relationsmarknadsföring. 

Det mest uppmärksammade inom tjänstemarknadsföringen är intresset för servicemötet: 

interaktionen mellan kunden, tjänsteföretagets personal, intern marknadsföring och 

accepterandet av teknik samt produktion. (Gummesson, 2002) 

Till skillnad från fysiska produkter kan serviceprodukter inte smakas, kännas, höras eller luktas 

på innan de köps (Zeithaml, Parasuraman och Berry, 1985).  Konsumenterna vet ofta inte vad 

de kan förvänta sig inför en tjänst till dess att de har prövat den vilket är anledningen till att 

tjänster uppfattas som riskabla (Murray och Schlacter, 1990).  

Tjänstemarknadsföringsstrategi fokuserar på att leverera processer, erfarenheter och 

immateriella ting till kunder snarare än fysiska varor och transaktioner. Det är betydande att 

integrera kundfokus inom den här formen av marknadsföring. Till skillnad från det traditionella 

marknadsföringssättet där fokus ligger på transaktioner och utbyte, är tjänstemarknadsföring 

inriktad på kunden och relationer. (Zeithaml, Bitner, och Gremler, 2010) 

Tjänstemarknadsföring handlar om löften och att löften som ges till kunder hålls. En strategisk 

ram som kallas tjänstetriangeln förstärker betydelsen av människor och företagens förmåga att 

hålla sina löften och lyckas bygga långvariga kundrelationer. Inom många tjänster är kunden 

medskapare av värdet av servicen och därför spelar kunden en nyckelroll i 

serviceleveransprocessen. Det vill säga kunderna själva kan påverka huruvida tjänsten möter 

deras behov.  (Zeithaml et al, 2010) 
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Figur 2, Tjänstemarknadsföringstriangeln. (Zeithaml et al, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triangeln visar de tre sammanhängande delarna: extern marknadsföring, interaktiv 

marknadsföring och intern marknadsföring. De tre delarna måste fungera för att kunna leverera 

tjänsten. Extern marknadsföring är den marknadsföring som företaget arbetar med för att nå upp 

till sina kunders förväntningar och ge löften till kunderna om vad som ska levereras. Interaktiv 

marknadsföring är där löften hålls eller bryts av företagets anställda, tidpunkten är kritisk och 

det finns risk att kunden lämnar företaget om den blir missnöjd. Den interna kommunikationen 

bedrivs för att kunna leverera tjänsten, det kan till exempel vara utbildning eller 

tillhandahållandet ny teknik eller redskap. (Zeithaml et al, 2010) 

2.2 Relationsmarknadsföring  

Relationsmarknadsföring sätter relationer, nätverk och interaktion i fokus och inträffar mellan 

två eller flera parter (Grönroos, 2015, Gummesson, 2002). Ett nätverk uppstår när relationerna 

blir många, komplexa och svåra att beskriva (Gummesson, 2002). Enligt Grönroos (2015) kan 

en relation växa fram endast när alla eller åtminstone de flesta av företagets kontakter med 

kunder är relationsstödjande.  

Nelson, Chan och Ndubisi (2007) beskriver relationsmarknadsföring som ett sätt att fastställa, 

upprätthålla och förbättra relationer med kunder och andra parter med vinst för att målen för de 

inblandade parterna ska bli uppfyllda.    

Relationsmarknadsföring erbjuder möjligheten till längre kundrelationer och till lägre kostnader, 

vilket leder till ökad lönsamhet. Relationsmarknadsföring riktar sig till individen och måste 

anpassas efter varje kund. Intresset riktas även mot grupper av konsumenter som har 

gemensamma intressen. Medlemmarna i grupperna vill oftast ha en relation med leverantören, 

deras varor, tjänster och även med varandra. (Gummesson, 2002)  
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Jones, Reynolds, Arnold, Gabler, Gillison & Landers (2015) betonar att framgången för en 

relationsmarknadsföringsstrategi beror på kundens preferenser. Kunder varier i sitt tänkande 

kring relationsmarknadsföring och därför måste den anpassas efter kunden (Jones et al, 2015). 

De senaste årtiondens forskning som har utförts inom marknadsföring belyser betydelsen av 

relationer och interaktion. Relationer och interaktion spelar en viss roll i den traditionella 

marknadsmixteorin (4P) men lyfts nästan inte alls fram. Lojalitet och särskilt kundlojalitet är 

något som betonas i relationsmarknadsföring. (Gummesson, 2002) 

Kundvård är en betydlig del av relationsmarknadsföring och intresset för att behålla, vårda och 

utveckla existerande relationer har ökat. Att skaffa nya kunder är ett förstadium i 

marknadsföringsprocessen och inte slutmålet. När stadiet har passerats börjar arbetet med att 

etablera en långsiktig och stabil affärsrelation. Enligt marknadsförare är det fem till tio gånger 

dyrare att skaffa en ny kund än att behålla en existerande kund och därför kan det vara 

lönsammare att satsa på existerande kunder. (Gummesson, 2002)  

När det finns flera leverantörer på marknaden uppstår konkurrens om kunderna, konkurrens ses 

ofta som drivkraften till utveckling och är en nödvändighet för välfärden. Relationer mellan 

kunder och företag skapas ibland genom konkurrens. Om relationerna blir långsiktiga och stabila 

existerar inte konkurrens på samma sätt eftersom nya leverantörers chanser att komma in på 

marknaden minskar. (Gummesson, 2002) Även Jones et al, (2015) påpekar att 

relationsmarknadsföring är en betydande källa till en långvarig konkurrensfördel.  

En tidigare studie har påvisat ett antal väsentliga grunder för relationsmarknadsföring; 

förtroende, rättvisa, vänlighet, empati, engagemang, konflikthantering, kommunikation samt 

utbyte av hemligheter och kompetens (Nelson, Chan & Ndubisi, 2007). Enligt Evans, Foxall 

och Jamal (2006) finns det fem begrepp som används för att förklara och beskriva framgångsrika 

relationer:  

 Förtroende: Utan förtroende och tillit finns ingen relation. Förtroende är speciellt 

betydande i samband med tjänster, det måste finnas ett minimum av förtroende redan 

innan tjänsten genomförs. 

 Engagemang: För att en relation ska skapas krävs en inledande engagemangsnivå.  

 Ömsesidiga mål: Förklarar drivkraften bakom en relations utveckling.  

  Tillfredsställelse: Måste innefatta kärnproduktens kvalitet, relationens ekonomiska och 

sociala aspekter. Kunderna stannar i en relation när de tror att det inte finns några andra 

och bättre alternativ någon annanstans.  
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 Samarbete: För att förbättra relationen måste parterna vara villiga att arbeta 

tillsammans. Samarbetet är väsentligt för att de ska kunna uppnå de ömsesidiga målen 

och är en nödvändig förutsättning för att en anpassning till tjänster, varor och processer 

ska kunna bli verklighet. 

2.3 Förtroende  

Sociala band har en positiv påverkan på öppenhet i kommunikation och förtroendet som byggs 

upp. På grund av en ökad konkurrens och mer sofistikerade och informerade kunder, har det 

blivit allt väsentligare för tjänsteföretag att förstå de faktorer som påverkar utvecklingen av att 

bygga upp en nära relation till sina kunder. Förtroende är en av de byggstenarna och har ofta 

definierats som en övertygelse om att en partner kommer att agera i bästa intresse för den andra 

i en relation. (Carter, 2008)  

Förtroende återspeglar två komponenter av tillit: trovärdighet och godhet. Trovärdighet speglar 

en köpares tro att leverantören har tillräckligt kompetens för att utföra arbetet på ett effektivt 

och pålitligt sätt. Godhet speglar omfattningen av köparens tro att säljarens avsikter och motiv 

är till nytta för köparen även när nya förhållanden uppstår, där ett åtagande inte gjorts. (Ganesan, 

1994) 

En möjlig orsak till att marknadsförare har börjat understryka begreppet förtroende är på grund 

av den ökade betydelsen av relationsmarknadsföringsperspektiv. Relationsmarknadsföring 

innebär att skapa, utveckla och upprätthålla framgångsrika relationsutbyten. I litteraturen hävdas 

det ofta att framgångsrika relationer inom marknadsföring kräver att det finns ett förtroende i 

relationen. Relationsmarknadsföring betonar relationer mellan aktörer, därför antas det att 

förtroende har en betydande roll att fylla i utvecklingen av permanenta kunder. (Svensson 2001) 

Även Enel, Kharouf och Sekhon (2011) menar på att förtroende har en central roll för utveckling 

och underhåll av kundrelationer. En nyckelfråga är på vilket sätt förtroende utvecklas och i 

vilken utsträckning utvecklingen kan hanteras.   

Förtroende är en väsentlig faktor för fastställandet av långsiktiga relationer mellan tjänsteföretag 

och deras kunder. Tidigare forskning har visat att både personrelaterade egenskaper, exempelvis 

empati och artighet men även erbjudanderelaterade egenskaper som exempelvis anpassning, 

kompetens, tillförlitlighet och snabbhet av service har en inverkan på förtroende. Forskning har 

också visat på att behovet av förtroende uppstår i alla situationer som kännetecknas av en klar 

risk, osäkerhet samt brist på kunskap eller information. Kunder har därför ett stort behov av att 

kunna lita på sin tjänsteleverantör att leverera den önskade tjänsten och resultatet. En stor del av 
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forskningen inom tjänstemarknadsföring har dokumenterat vikten av förtroende för att 

upprätthålla tillfredsställande tjänsteleverantörer och kundrelationer. (Mayer et al., 1995) 

Forskning visar att förtroende kan skapas ur upprepade allianser mellan samma parter eller ur 

en längre relation mellan kund och tjänsteleverantör. Kompetens när det kommer till bastjänsten 

eller produktutbudet kan vara av obetydligt värde på starkt konkurrensutsatta marknader, såvida 

inte tjänsten på något sätt skiljer sig från konkurrenskraftiga erbjudanden. (Coulter och Coulter, 

2002) Förutom kundens personlighet är egenskaper hos den som utför tjänsten också sannolika 

att spela en central roll i kundens förtroende för tjänsteleverantören (Webber, Payne, och Taylor, 

2012).  

2.4 Kundnöjdhet 

Kundnöjdhet är en attitydliknande känsla som kunden har till en tjänst eller vara efter att den 

har blivit köpt eller använd. Kundnöjdhet är när en tjänst eller vara lever upp till kundens 

förväntningar. Begreppet kundnöjdhet är centralt för marknadsförare eftersom det är kärnan till 

framgången i dagens konkurrensinriktade affärsvärld.  En kund som blir nöjd kommer troligen 

berätta om det för andra, vilket leder till att de engagerar sig i word-of-mouth marknadsföring. 

En kund som inte blir nöjd kommer däremot troligen byta, klaga och sprida negativ word-of-

mouth marknadsföring. Förväntad kundnöjdhet är ett annat begrepp som används, kunden ägnar 

större uppmärksamhet åt de egenskaper som är iögonfallande och som för tanken till kommande 

positiva upplevelser. Den förväntade nöjdheten är konsumentens förhandsidéer om hur 

produkten kommer att fungera. (Evans, Foxall, Jamal, 2006) 

Förväntningar före köpet utgör åsikter om den prestationsförmåga som kunden föreställer sig att 

produkten har medan efterköpskänslor handlar om kundens tankar om hur bra produkten faktiskt 

har fungerat. Icke-bekräftelse är skillnaden mellan de två faktorerna. En positiv icke-bekräftelse 

sker när uppfattningen om produktens prestationsförmåga är bättre än kundförväntningarna, 

kunden känner sig nöjd. Om det är tvärtom, en negativ icke-bekräftelse, känner sig kunden 

missnöjd. Om kunden har höga förväntningar kan det bli svårt att göra dem mer än nöjda. Vid 

obekanta produkter eller tjänster är det troligt att kunden har otydliga förväntningar eftersom de 

aldrig använt sig av eller hört om den. Rättvisa anses också vara väsentligt för kundnöjdheten, 

kunder antas bli mer nöjda när de upplever att de behandlas rättvist. (Evans et al, 2006) 

Kundnöjdhet är en faktor i prestandan och konkurrenskraften. Traditionellt sett är tanken att 

nöjda kunder är mindre benägna att byta tjänsteleverantör och mer villiga att köpa ytterligare 

produkter men flera studier har visat att det inte är fallet. Det har visats att även nöjda kunder 

inte tvekar på att byta tjänsteleverantör om de blir erbjudna en bättre produkt eller service. Det 
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finns olika anledningar till det, en är genom lojalitet. Lojala kunder har en starkare, emotionell 

relation till sin tjänsteleverantör vilket gör de mer resistenta mot andra erbjudanden. Det andra 

är att det inte bara är objektiva faktorer, till exempel pris, som avgör hur nöjd kunden är, 

subjektiva känslor och erfarenheter som kunden får är också betydande. (Belas & Gabcova, 

2016) 

Konsumenters respons är inte alltid positiv och som företag är det betydande att känna till att 

negativa reaktioner kan uppstå och hur de kan försöka undvika dem. Den mest grundläggande 

negativa responsen är missnöje. Missnöje handlar om att en kund av någon anledning inte är 

nöjd med en produkt. Missnöje beror ofta på att kundens förväntningar inte blir uppfyllda. Ett 

sätt att försöka undvika missnöje är genom tydlighet, är ett företag tydligt med vad de erbjuder 

kan kunden sätta upp rimliga förväntningar.  (Dahlén & Lange, 2009) 

Missnöje kan dock i sin tur leda till klagomål. Vid klagomål talar kunden om sitt missnöje till 

andra. Klagomål kallas även negative word-of-mouth och kan riktas direkt till företaget som det 

berör men det kan även riktas till andra kunder. Som företag är det väsentligt att se till att 

kunderna klagar direkt till företaget och inte till någon annan. Det är även betydande att företaget 

gör det klart att de välkomnar att kunden hör av sig och att de reagerar när kunden gör det. 

Undersökningar som genomförts visar på att 50 procent av de kunder som är missnöjda men inte 

klagar väljer att lämna företaget medan 87 procent av de kunder som är missnöjda och väljer att 

klaga fortsätter att vara lojala till företaget om företaget hanterade klagomålet. Om en kund är 

riktigt missnöjd med ett företag kan den välja att avbryta relationen, det kan dock undvikas 

genom att företaget har en välfungerande problemhantering. (Dahlén & Lange, 2009) 

2.5 Lojalitet 

Lojalitet är eftersträvansvärt för företag att uppnå eftersom det ökar sannolikheten för återköp 

och gör även konsumenter mer mottagliga för marknadskommunikation samt mindre mottagliga 

för konkurrenters kommunikation (Dahlén & Lange, 2009).  

Kundlojalitet och tillfredställelse är två sammankopplade begrepp men deras relation är 

asymmetrisk, lojala kunder är i stort sätt alltid tillfredsställda men tillfredsställelse leder inte 

automatiskt till lojalitet. Begreppen lojalitet och tillfredställelse har definierats inom litteraturen 

ett flertal gånger och vanligtvis beskrivs de som i en process, vad konsumenter gör för att bli 

tillfredsställda eller lojala. (Oliver, 1999) Oliver (1999) definierar tillfredställelse som en 

angenäm upplevelse som konsumenter känner när konsumtionen uppfyller ett behov, önskan, 

mål eller liknande och att upplevelsen är angenäm. För att tillfredställelse ska påverka lojalitet 

måste den upprepas och därför beskrivs lojalitet som ett starkt åtagande till att återköpa samma 
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produkt i framtiden och genom det skapas ett upprepat köpbeteende trots att det finns 

konkurrenter som försöker vinna över konsumenten till sig. (Oliver, 1999) Nöjda kunder är i 

allmänhet mer lojala och företaget får därför en större del av kundens köpkraft. Det är inte lätt 

för företag att attrahera och behålla kunder eftersom utbudet i de flesta branscher är stort. Det 

har lett till att kundlojaliteten över tid har minskat, kunder är idag mer benägna att handla av 

företaget som ger högst kundvärde. För att kunna skapa långsiktiga kundrelationer har det därför 

kundvärde och kundtillfredsställelse blivit centralt. Kundvärde är den bedömning kunden gör 

över fördelar och kostnader som ett erbjudande ger jämfört med konkurrenters erbjudanden. 

Vanligen vill konsumenter maximera värdet av produkter som de köper och de är det uppfattade 

värdet som har betydelse, med andra ord inte ett exakt, fastställt värde, vilket innebär att även 

känslor och upplevelser påverkar resultatet. Kundtillfredsställelse handlar om ifall produktens 

upplevda förmåga lever upp till kundens förväntningar. Om förväntningarna är höga och 

produkten inte lever upp till dem blir kunden missnöjd, om produkten däremot visar sig vara 

bättre än förväntningarna blir kunden nöjd. (Kotler, Armstrong & Parment, 2013) 

En kunds lojalitet kan riktas direkt till ett företag men det kan även riktas till en av medarbetarna 

inom företaget. Frisörer, tandläkare och revisorer är exempel på yrkeskategorier där det är 

vanligt att kundens lojalitet riktas mot en medarbetare istället för företaget. När medarbetaren 

arbetar kvar hos företaget kommer kundens lojalitet till medarbetaren dock se ut som lojalitet 

till företaget, men om medarbetaren väljer att sluta och börja arbeta någon annanstans kan 

kundens lojalitet till medarbetaren göra att kunden följer med medarbetaren till det nya företaget. 

Om en kund upplever medarbetaren som kunnig, att medarbetaren har kunskap om produkterna 

som säljs, leder det till positiva kundrelationer. Medarbetarens kunskap kan påverka kundens 

nöjdhet, förtroende, val av butik och ge positiv word-of-mouth. Har medarbetaren där emot låg 

kunskap om produkterna som säljs kan det leda till irritation hos kunden och kunden kan välja 

att exempelvis byta företag. (Söderlund, 2012) 

2.6 Analysmodell 

Det här avsnittet förklarar hur begreppen och teorierna används i studien för analys. Det första 

avsnittet inom den teoretiska referensramen handlar om tjänstemarknadsföring.  

Tjänstemarknadsföring används för att förklara och ge läsaren en förståelse för hur tjänsten 

utförs och vad som utmärker marknadsföring av tjänster. Tjänstemarkandsföringen har även 

bidragit till relationsmarknadsföringen vilket är nästa avsnitt, syftet med det här avsnittet är att 

belysa hur betydande det är för tjänsteföretag att skapa relationer med kunder, för att kunna 

behålla kunden samt motstå den hårda konkurrensen. Det tredje avsnittet handlar om förtroende, 

vilket är ett centralt begrepp inom relationsmarknadsföringen. Förtroende är även direkt kopplat 
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till lojalitet. Det fjärde avsnittet behandlar kundnöjdhet som är kärnan till framgången i dagens 

konkurrensinriktade affärsvärld och begreppet kopplas även till lojalitet. Förtroende och 

kundnöjdhet leder tillsammans till lojalitet, vilket är det femte och sista avsnittet inom 

referensramen. Begreppet lojalitet är ett betydelsefullt begrepp i studien och kommer att 

användas för att förklara vad det är som gör kunden lojal och för att påvisa vikten av att ha lojala 

kunder.  

Samtliga fem teorier kommer användas för att besvara studiens frågeställningar. De fem 

teorierna ligger även till grund för frågorna som utformats till intervjuerna samt fokusgrupperna 

och används som analysverktyg i studien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 3, Analysmodell.  (Blomstrand, Lukic & Ström, 2016). 
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3. Metod  
I det här kapitlet redogörs metoden som använts för uppsatsen, hur studien har genomförts och 

valet av undersökningsmetod motiveras.  

3.1 Forskningsansats 

Den forskningsdesign som använts för studien är en deduktiv ansats. Enligt Bryman och Bell 

(2013) betyder det att teorier och begrepp bestäms först för att sedan avgöra 

datainsamlingsprocessen. Bryman och Bell (2013) nämner att det induktiva angreppssättet 

innebär att författarna drar generaliserbara slutsatser på grundval av observationer.  En deduktiv 

ansats valdes eftersom uppsatsen behandlar ett ämne som det redan finns befintlig teori för och 

kräver en del tidigare kunskap inom området för att kunna genomföras. Uppsatsens fokus är att 

förstå resultatet med hjälp av den valda teorin och genom intervjuer samt fokusgrupper tolka 

vad respondenterna säger, för att sedan analysera det med hjälp av de valda teorierna därför 

ansågs en deduktiv ansats vara passande. 

3.2 Val av metod 

Forskningsmetoden som använts i studien är en kvalitativ metod, vilket enligt Bryman och Bell 

(2013) är en metod som lägger vikten på ord och inte siffror vid insamling av data, medan den 

kvantitativa forskningen lägger vikten på siffror. En kvalitativ ansats valdes eftersom det krävs 

en djupare tolkning och förståelse av respondenternas svar från intervjuer och fokusgrupper. I 

studien läggs vikten på att analysera de resultat från intervjuer och fokusgrupper och inte någon 

analys av siffror, därför ansågs en kvalitativ metod mer passande för studien. 

3.3 Tillvägagångssätt  

Valet att studera relationsmarknadsföring och tjänstemarknadsföring inföll sig tidigt under 

uppsatsens gång. En djupare litteratursökning utfördes för att få fram relevanta teorier om 

tjänstemarknadsföring, relationsmarknadsföring, lojalitet, förtroende och kundnöjdhet. 

När forsningsdesignen och metoden hade bestämts, kontaktades fem frisörer i Eskilstuna och tio 

personer fick förfrågan att delta i fokusgrupperna. Utifrån de olika delarna i den teoretiska 

referensramen utformades frågorna till intervjuguiden för intervjuer med frisörer och 

fokusgrupper. De delar som operationaliseringen riktar sig mot är tjänster, relationer, förtroende, 

kundnöjdhet och lojalitet. Därefter utfördes intervjuerna med frisörrespondenterna samt 

fokusgrupperna och sammanställdes. 

 

 



13 
 

Vid respektive intervju medverkade endast en respondent och en intervjuare, den som 

intervjuade var den som kände respondenten bäst. Anledningen till det var för att skapa en 

tillitsfull relation där respondenten kände sig bekväm och villig att delta i intervjun (Bryman & 

Bell, 2013). Att ha en för god relation till respondenten kan enligt Bryman & Bell (2013) påverka 

respondentens svar eftersom den goda stämningen kan göra att respondenten svarar för att göra 

intervjuaren till lags eller för att skapa en positiv bild av sig själv. 

Intervjun med respondent A skedde via telefon den 1 maj 2016 klockan 16.40. Respondenten 

ringdes upp vid överenskommen tid och frågorna ställdes utifrån intervjuguiden. Svaren 

antecknades under intervjuns gång.  

Intervjun med respondent B skedde via personligt möte på salongen den 29 april 2016 klockan 

14:30. Frågorna ställdes till respondenten utifrån intervjuguiden och intervjuaren antecknade 

svaren.  

Intervjun med respondent C skedde via personligt möte på salongen den 29 april klockan 15:20. 

Frågorna ställdes till respondenten utifrån intervjuguiden och intervjuaren antecknade svaren. 

Intervjun med respondent D skedde via telefon den 30 april klockan 11:00. Respondenten 

ringdes upp vid överenskommen tid och frågorna ställdes utifrån intervjuguiden. Svaren 

antecknades under intervjuns gång. 

Intervjun med respondent E skedde via personligt möte på salongen den 30 april klockan 14:30. 

Frågorna ställdes till respondenten utifrån intervjuguiden och intervjuaren spelade in intervjun. 

Respondenten blev innan intervjun tillfrågad om intervjun kunde spelas in.  

Valet av att ha två fokusgrupper påverkades av tiden eftersom det inte fanns tid för fler 

fokusgrupper. Samtalet med de två fokusgrupperna genomfördes i grupprum på Mälardalens 

Högskola den 14 maj där en intervjuare ställde frågor och de andra två antecknade. Deltagarna 

i de två fokusgrupperna upplevdes bekväma, engagerade och öppna till frågorna som ställdes. 

Några praktiska svårigheter som kan uppstå med metoden är bland annat att det är svårare att 

kontrollera intervjun, data blir svår att analysera eftersom det snabbt samlas in stora 

datamängder eller att alla respondenter inte blir lika delaktiga i intervjun (Bryman & Bell, 2013), 

dock upplevdes inte det som svårigheter i studien.  

3.4 Litteratursökning 

För att få fram relevanta teorier som använts i den teoretiska referensramen användes sökmotorn 

Google Scholar och databasen ABI/INFORM Global. Även böcker inom ämnesområdet har 

använts. De sökord som använts i de olika sökningarna av vetenskapliga artiklar är Relationship 
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marketing, Services marketing, Trust in service providers, Trust marketing, Trust, Customer 

satisfaction och Customer loyalty. 

3.5  Datainsamling 

Det primärdata som används i studien är inhämtad genom intervjuer med utvalda respondenter. 

Intervjuerna som genomfördes var kvalitativa intervjuer och fokusgrupper vilket betyder att de 

var mindre strukturerade i jämförelse med vad de hade varit i kvantitativ forskning (Bryman & 

Bell, 2013). I kvalitativ forskning läggs det en större tyngd på intervjupersonernas egna 

uppfattningar och synsätt (Bryman & Bell, 2013). Det var något som eftersträvades i studien för 

att få svar på intervjufrågorna. Studien är gjord efter en deduktiv forskningsansats vilket betyder 

att teorin bestäms först och sedan styr den datainsamlingsprocessen. (Bryman & Bell, 2013). I 

det här fallet har intervjufrågor formulerats utifrån teorin. 

3.5.1 Urval av intervjurespondenter  

Vid valet av intervjurespondenter fanns det vissa krav på respondenterna, kraven var att 

respondenterna skulle arbeta som frisörer och att de skulle vara verksamma i Eskilstuna. Kraven 

sattes eftersom att studien avgränsats till Eskilstuna och för att studien riktas mot 

frisörbranschen. Urvalet av respondenter skedde genom ett bekvämlighetsurval vilket betyder 

att de valdes utifrån sin tillgänglighet till forskaren (Bryman & Bell, 2013). Urvalet i studien 

består av författarnas egna frisörer samt frisörer som författarna har kontakt med. 

Bekvämlighetsurvalsmetoden kan kritiseras eftersom respondenter som väljs ut genom 

tillgänglighet ibland inte kan anses representativa för den grupp som de ska representera 

(Bryman & Bell, 2013). Frisörerna som valts ut till studien har som tidigare nämnts två krav på 

sig vilka var att de skulle vara verksamma inom yrket samt att de skulle arbeta i Eskilstuna. 

Sedan är respondenterna frisörer på olika salonger i staden vilket gör dem mer representativa för 

hur det är för frisörer i Eskilstuna. 

I studien medverkar fem respondenter. De medverkande respondenterna är anonyma i studien 

och har därför döpts till Respondent A, B, C, D och E. Anledningen till varför de är anonyma är 

på grund av etiska principer, de ska känna sig bekväma att prata om sin arbetsplats och sitt arbete 

med kunder utan att någon obehörig får reda på deras åsikter (Bryman & Bell, 2013). 

3.5.2 Intervjuer  

Intervjuerna som genomfördes i studien var semistrukturerade intervjuer och de genomfördes 

med en intervjuguide. Semistrukturerade intervjuer behöver inte följa ett speciellt mönster utan 

ordningen på frågorna kan variera och det finns även möjlighet för forskaren att lägga till 

tilläggsfrågor om den vill. Respondenten har även en större frihet att svara på frågorna på det 

sätt som de vill. (Bryman & Bell, 2013) Semistrukturerade intervjuer valdes att göras när 
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författarna ville att respondenterna skulle svara på frågorna på sitt eget sätt utifrån hur de tolkade 

frågorna samt att det gav författarna möjlighet att ställa frågorna i den ordning som kändes 

lämplig för respektive intervju. Om exempelvis någon respondent svarade något som enkelt 

kunde kopplas till en senare fråga kunde den frågan ställas direkt istället för att tvärt byta 

samtalsämne. Det ledde till intervjuer som enkelt flöt på utan onaturliga och tveksamma svar. 

3.5.3 Val av fokusgrupper   

För att få en demografisk spridning valdes respondenter av olika kön och åldrar medvetet, det 

för att kunna få en bred bild och variation av vad respondenterna anser om de olika frågorna 

som ställs. Fokusgrupperna delades in i två grupper, fyra respondenter i en och sex i en. Det för 

att tiden inte passade alla respondenter, det var tänkt med fem respondenter i vardera grupp. 

Urvalet baserades på vilka av de tillfrågade som kunde medverka. Den första gruppen bestod av 

respondenter i åldrarna, 46, 48, 66 och 67 år. Den andra gruppen bestod av respondenter i 

åldrarna, 18, 18, 23, 23, 33, 55 år. Totalt deltog fyra män och sex kvinnor. 

3.5.4 Fokusgruppsforskning  

Fokusgrupper är enligt Bryman & Bell (2013) en intervjumetod som innefattar fler än en person, 

ofta minst fyra personer. Det handlar i grunden om en gruppintervju men fokusgrupp brukar ha 

betoning på ett visst tema eller ämnesområde som fördjupas i. En forskare som använder sig av 

fokusgrupper är intresserad av hur människor i egenskap av att vara gruppmedlemmar diskuterar 

en viss fråga och vad de har för olika åsikter.(Bryman & Bell, 2013) Metoden passade studien 

eftersom fokusgruppernas förväntningar och uppfattningar skulle studeras. Dessutom är det 

enligt Bryman & Bell (2013) en vanlig metod inom kvalitativ forskning. För att uppfylla 

forskarens behov räcker det inte med enbart en grupp eftersom det alltid finns en risk att 

reaktionerna är speciella för just den gruppen. Hur många grupper som ska vara med påverkas 

av tid och resurser men det finns argument för att alltför många grupper innebär slöseri med 

tid.(Bryman & Bell, 2013)  

3.6 Operationalisering  

Enligt Bryman och Bell (2013) görs en operationalisering för att kunna mäta begreppen i den 

teoretiska referensramen. För att mäta respondenternas attityd till de olika begreppen som 

används i analysmodellen har två intervjuguider utformats, en för intervjuer med frisörer och en 

för fokusgrupper. Intervjuguiderna är konstruerad utifrån de olika begrepp som används i den 

teoretiska referensramen, det för att kunna indela svaren utifrån dem och analysera 

respondentens svar. Fullständiga tabeller för operationalisering för intervjuer och fokusgrupper 

finns presenterade i Bilaga 3 respektive 4. 
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Fråga  Undersöker  Teorikoppling  Källa  

4 Hur långsiktiga 

relationer med 

kunderna skapas 

Relationsmarknadsföring  Gummesson (2002) 

5 Vikten av att ha 

lojala kunder 

Lojalitet Oliver (1990) 

6 Hur frisören arbetar 

för att behålla 

befintliga kunder 

Relationsmarknadsföring  Gummesson (2002) 

 

Tabell 1 Operationalisering intervjufrågor. (Blomstrand, Lukic & Ström, 2016)   

 

3.6.1 Fokusgrupper operationalisering  

 

  

Fråga  Undersöker  Teorikoppling Källa  

1 Hur kunden tänker 

kring förtroende när 

de besöker frisören  

Förtroende  Svensson (2001), 

Mayer (1995) 

2 Om kunden är lojal 

till någon frisör och 

varför de är det eller 

inte  

Lojalitet  Dahlén och Lange, 

(2009) 

3 Vad kunden gör om 

den blir missnöjd 

med frisören  

Kundnöjdhet  Evans, Foxall, 

Jamal, (2006) 

 

Tabell 2, Operationalisering fokusgrupper. (Blomstrand, Lukic & Ström, 2016)  

  

3.7 Validitet och reliabilitet 

Vid kvalitativa studier måste begreppen validitet och reliabilitet anpassas till kvalitativ forskning 

eftersom mätning inte är det främsta intresset för kvalitativa forskare (Bryman & Bell, 2013). 

Validiteten delas in i två delar, extern och intern validitet. Den externa validiteten handlar om 

huruvida resultaten kan generaliseras till andra situationer och sociala miljöer. Den externa 

validiteten kan utgöra ett problem för kvalitativa forskare eftersom de oftast använder sig av 

fallstudier och begränsat urval. (Bryman & Bell, 2013) I studien används ett begränsat urval och 
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resultatet kan bli svårt att generalisera till andra sociala miljöer, vilket sänker den externa 

validiteten.  

Den interna validiteten handlar om att det ska finnas en bra likhet mellan forskarens 

observationer och de teoretiska idéerna som används i studien. Den interna validiteten tenderar 

att bli en styrka i kvalitativa undersökningar om forskaren lyckas säkerställa en hög grad av 

överensstämmelse mellan observationer och begrepp. (Bryman & Bell, 2013) I studien är den 

interna validiteten hög. Det beror på att det som kommit fram från intervjuerna stämmer bra 

överens med de valda teorier och begrepp. 

Även reliabiliteten delas in i extern och intern reliabilitet. Extern reliabilitet står för den 

utsträckning i vilken en undersökning kan replikeras. I kvalitativ forskning är det oftast svårt att 

uppfylla det kravet eftersom det är omöjligt att frysa en social miljö och de sociala grunder som 

existerar vid en inledande studie. (Bryman & Bell, 2013) Studien har en låg extern reliabilitet 

eftersom det inte går att pausa den sociala miljö som finns vid studiens gång och det blir inte 

möjligt att utföra exakt samma studie eftersom de sociala förhållandena kan förändras.  

Den interna reliabiliteten visar om medlemmarna i ett forskarlag kommer överens om hur det de 

hör och ser ska tolkas (Bryman & Bell, 2013). I studien är den interna reliabiliteten hög eftersom 

hela forskarlaget kommer bra överens och tolkar resultaten på ett liknande sätt vilket har lett till 

ett säkert slutresultat.  

3.8 Etiska ställningstaganden  

För att studien ska genomföras på ett etiskt sätt finns det vissa principer som måste uppfyllas. 

Forskaren ska informera deltagande i studien om studiens syfte samt momenten som ingår i 

studien. Deltagarna måste även få information om att deras deltagande är frivilligt och att de har 

rätt att avbryta deltagandet. Uppgifter om deltagarna ska hanteras med försiktighet och endast 

användas för forskningsändamålet och deras anonymitet ska bevaras. (Bryman & Bell, 2013). 

De fem respondenter som deltog i intervjuerna samt de tio respondenterna som deltog i 

fokusgrupperna fick vid första kontakten möjligheten att själva välja om de ville delta i studien. 

De fick även information om studiens syfte samt att de skulle förbli anonyma i studien. Efter 

empiriinsamlingen skickades sammanställningen av intervjun till respektive respondent för att 

godkännas. Respondenterna har även blivit informerade om vart studien kommer att publiceras.  

3.9 Analysmetod  

Datainsamlingen av empiri skedde på olika sätt, intervjun med respondent E spelades in och 

transkribering användes för att få fram vad respondenten sa och sättet respondenten sa det på. 

Transkribering är en tidskrävande process där det fås ut omfattande data att analysera (Bryman 
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& Bell, 2013). Intervju med respondent B och C skedde genom ett personligt möte där svaren 

skrevs ner direkt. Intervju med respondent A och D skedde genom telefon och även här skrevs 

svaren ner direkt. Intervjuerna med fokusgrupperna skedde genom personliga möten där svaren 

skrevs ner direkt. Därefter utfördes en tematisk analys vilket är enligt Bryman & Bell (2013) är 

det vanligaste sättet att ta itu med en kvalitativ dataanalys där söks det efter olika teman och 

intervjuerna kodades. Kodning är den process inom grundad teori genom vilken data bryts ner 

och kategoriseras (Bryman & Bell, 2013). För att organisera insamlad data användes öppen 

kodning som enligt Bryman & Bell (2013) är ”en process som går ut på att bryta ner, studera, 

jämföra, konceptualisera och kategorisera data och som ger begrepp som därefter grupperas 

och omformuleras till kategorier” (Bryman & Bell, 2013, s.580). Data kategoriserades utefter 

den teoretiska referensramens olika kategorier och används som rubriker i empirin för att 

tydliggöra kategoriseringen.  

3.10 Metodreflektion 

Efter att studien utförts har den valda metoden reflekterats över. Metoden som användes var 

kvalitativa intervjuer samt fokusgrupper, vilket i efterhand känns relevant för studien eftersom 

det gav möjlighet att få djupare svar av respondenterna.  Det som kunde ha ökat trovärdigheten 

av intervjuerna skulle ha varit att alla intervjuer utfördes på samma sätt. Att intervjuarna kände 

vissa av frisörerna och deltagarna i fokusgruppen kan sänka trovärdigheten eftersom 

respondenterna kan ha anpassat sina svar för att göra intervjuarna nöjda. En del källor som 

använts i arbetet kunde ha varit mer uppdaterade för att få med mer nutida information.  Om alla 

intervjuer hade spelats in hade det kunnat öka studiens äkthet. Att intervjuerna med frisörerna 

skedde på deras arbetsplats kan ha påverkat deras svar och sättet de utryckte sig på (Bryman och 

Bell, 2013). I studien ansågs dock salongen som den lämpligaste platsen för att kunna underlätta 

för frisören. 
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4. Empiri 
Här presenteras den empiriska informationen som samlats in via intervjuer och fokusgrupper. 

Den har delats upp efter alla respondenter och fokusgrupper. Först sker en kort presentation 

om den medverkande respondenten i intervjun och sedan presenteras det insamlade data från 

intervjun för varje respondent. Därefter presenteras fokusgrupperna och insamlad data från 

dem.  

4.1 Respondent A 

Respondent A arbetar på en salong i centrala Eskilstuna och beskriver sin arbetsplats som en 

salong för alla typer av kunder men den huvudsakliga besökaren är mellan 20-60 år. 

Respondenten har arbetat som frisör sedan 2003 och utbildade sig genom Lernia och har även 

gesällutbildning.  

Respondenten arbetar aktivt för att skapa långsiktiga relationer till sina kunder och gör det 

genom att bygga upp ett förtroende med kunden. Kunden ska vara trygg att komma tillbaka.  

För att behålla befintliga kunder arbetar respondenten med att bygga upp en trygg relation och 

känsla. Tillsammans med kunden skapar de idéer och mål som de vill uppfylla på sikt, till 

exempel frisyrer som går att klippa när håret vuxit sig längre eller vilka färger de ska satsa på 

för att skapa ett djup i håret till hösten. Den största utmaningen i att behålla en kund som 

respondenten ser det är att det ska fungera mellan personerna, frisören och kunden, om det inte 

gör det går det inte att bygga en långsiktig relation, de måste helt enkelt förstå varandra.  

Respondenten säger att det är betydande att ha lojala kunder, de utgör respondentens inkomst 

och det är också en del av intresset att skapa lojala kundrelationer. Respondenten har mest 

stamkunder. Lojala kunder är även betydande för salongens överlevnad. Det skapar en trygghet 

och lojala kunder sprider ett gott rykte om salongen.  

Respondent A tror att kunder ser på förtroende som att det är skönt att komma tillbaka till samma 

frisör när frisören känner kundens hår och kunden vet vad den får, vad det kostar och hur det 

går till på salongen. Själv ser respondenten på förtroende som något centralt och som den arbetar 

för att bygga upp. Det är i fokus i respondentens arbete. 

Om en ny kund kommer till salongen arbetar respondenten med trygghet, vara lyhörd och lyssna 

på kundens behov och önskemål. 

Respondenten tror att kunderna är lojala till respondenten för att respondenten gör ett bra jobb, 

är ödmjuk och för att respondenten för över sin kunskap till kunden.  

När det kommer till konkurrenter ser respondent A det på två sätt, det kan dels vara bra eftersom 

kunder väljer att gå till en frisör istället för att jobba på egenhand hemma men det kan även vara 
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dåligt om andra frisörer gör ett dåligt jobb eller har en dålig eller ofräsch salong för det sprider 

negativa rykten om branschen och dem som är verksamma i den. För att hålla sig uppdaterad är 

nyckeln utbildning, utbildning, utbildning en frisör måste alltid vara hungrig på branschen och 

vilja lära sig mer för att bli bättre, annars har de inget i branschen att göra. Det går aldrig att bli 

fullärd som frisör utan det går alltid att utvecklas. 

Kundens roll när tjänsten utförs är att vara lyhörd, lyssna och vara öppen. En kunds önskemål 

är inte alltid uppnåeliga och när det händer måste respondenten och kunden lyssna på varandra 

för att kunden ska bli nöjd. För att påverka kundens upplevelse av tjänsten utgår alltid 

respondenten från att ha en fräsch och behaglig salong samt ha en trevlig attityd. 

Om kunden skulle vara missnöjd lyssnar respondenten på missnöjet och försöker förstå kunden 

samt arbetar för att kunden ska bli nöjd. 

Respondenten arbetar inte med personliga erbjudanden när det kommer till pris men jobbar med 

individuella kundrelationer när det kommer till förslag och vad kunden ska göra med sitt hår. 

Respondenten anser att det är en central del av yrket att uppfylla kundens förväntningar och krav 

men att det som frisör är väsentligt att vara tydlig med kunden om den har orealistiska 

förväntningar och krav utifrån sina förutsättningar. Respondent A arbetar alltid med att få 

kunden nöjd utifrån dess förutsättningar och skapa en realistisk förväntning. 

4.2 Respondent B 

Respondent B arbetar ständigt med att försöka skapa relationer med kunderna, genom att ha en 

konversation med kunden om till exempel kundens jobb, familj osv. Respondenten menar dock 

att det finns en fin gräns för vad kunder vill prata om och att det gäller att anpassa sig utefter 

varje kund. Att överträffa kundens förväntningar är något respondent B arbetar med, att 

överträffa förväntningarna kunderna har gör att kunderna kommer tillbaka anser respondent B.  

Respondent B ger alltid förslag på produkter kunden kan använda för sitt hår utifrån kundernas 

hårkvalitet. Respondent B menar att ha lojala kunder är en betydande del, eftersom det kan vara 

svårt att få nya kunder genom drop-in tider. Respondenten anser också att de lojala kunderna är 

betydelsefulla när det kommer till salongens överlevnad.  

När det kommer till förtroende tror respondent B att kunden måste ha förtroendeför sin frisör 

för att fortsätta besöka frisören. Respondenten tycker att kunden måste kunna lita på sin frisör, 

att den kan yrket och vet vad den gör. Respondenten går kontinuerliga på nya utbildningar och 

event för att hålla sig uppdaterad och kunna leva upp till kundens efterfrågan och förväntningar.  
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När det kommer till konkurrenter anser respondent B att kunna erbjuda kunden det där lilla extra, 

vara kreativ och överträffa förväntningarna gör att kunden vill återkomma och att det kan vara 

en avgörande faktor för att behålla kunden.  Respondenten anser också att kunden själv har en 

roll när den besöker frisören, den rollen anser respondent B är att komma i tid och vara tydlig 

med sina önskemål och. Respondent B tycker att om kunden har en tydlig bild av vad den vill 

ha, kan respondenten på ge kunden vad den är ute efter. Att kunden kommer i tid är även det 

väsentligt eftersom det kan påverka hela respondentens dag och andra kunder tidsmässigt. 

Något annat som respondent B bedömer som väsentlig är att salongen är inbjudande, ren och 

fräsch, det tror respondenten kunden tycker är en avgörande faktor.  

Om en kund blir missnöjd med resultatet hos respondent B har respondenten som policy att göra 

om frisyren eller färgen. Respondenten vill att kunden ska känna att den kan lita på frisören och 

ska vilja komma tillbaka, därför arbetar respondenten för att alltid ha en nöjd kund som går ut 

genom dörren. 

4.3 Respondent C 

Respondent C arbetar på en salong centralt i Eskilstuna och beskriver salongen som en salong 

med många olika typer av besökare; ungdomar, barn, vuxna och äldre. Respondenten utbildade 

sig till frisör på gymnasiet och har arbetat som frisör i 20 år. 

Att ha återkommande kunder är något som respondenten C anser vara väsentligt och att det är 

det salongen tjänar pengar på, därför arbetar respondenten med att arbeta med långsiktiga 

relationer. Respondent C försöker alltid att vara trevlig, intressera sig för kunden, komma ihåg 

deras namn med mera. Att få det att ”klicka” mellan frisör och kund är något som respondent C 

arbetar flitigt med, det anser respondenten skapar ett förtroende och lojala kunder. Respondenten 

nämner att det är lojala kunder som gör att salongen överlever.  

Att kunden kan lita på frisören är ett måste anser respondent C, annars kommer kunden inte 

återkomma. Om kunden blir nöjd med resultatet anser respondent C att ett förtroende byggs upp, 

även genom att vara vänlig och leva upp till kundens förväntningar gör att kunden får ett 

förtroende för frisören tror respondenten. När kunden har byggt upp ett förtroende för frisören 

tror respondenten att kunden inte vågar byta frisör för ett förtroende har byggts upp, går kunden 

till någon annan vet den inte vad den kan förvänta sig anser respondent C.  

Respondent C försöker att uppdatera sig genom att gå olika utbildningar, respondenten menar 

dock att det är svårt att hinna med att göra det som egen företagare. När det kommer till 

konkurrenter anser respondent C att det finns en del konkurrenter men anser att konkurrenter tar 
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för mycket betalat och att vissa salonger konkurrerar mer med varandra än andra beroende på 

priset 

Respondent C anser att kunden har en roll när de kommer till frisören, den rollen tycker 

respondenten är att kunden framför önskemål på ett tydligt sätt. Respondent C arbetar inte med 

att erbjuda kunder specifika produkter, enbart vid några enstaka tillfällen. Respondent C har en 

del kunder som kommer in på drop-in, det anser respondent C kan vara på grund av läget av 

salongen.  

4.4 Respondent D  

Respondent D arbetar på en salong strax utanför centrum i Eskilstuna och beskriver salongen 

som en salong som har en stadig kundbas med i princip bara återkommande kunder. 

Respondenten utbildade sig till frisör i Stockholm och har varit verksam i 34 år. 

Respondent D vill att kunden ska känna att de vill komma tillbaka till salongen. Respondenten 

har en personlig kontakt eller relation till en stor del av kunderna, det är också något 

respondenten arbetar med. Respondent D menar att det gäller att hitta något att prata om som 

kunden tycker är intressant. Att ha lojala kunder anser respondenten D vara väsentligt när 

salongens läge är lite utanför centrum, respondenten menar att det är svårare att få drop- in 

kunder.  

Att hitta ett ämne som kunden vill prata om anser respondent D vara betydande för att få kunden 

att komma tillbaka. Att bygga upp ett förtroende med kunden tycker respondenten är något som 

krävs för att kunden ska komma tillbaka, att kunden kan lita på frisören är en del av förtroende 

anser respondent D. Respondent D anser att de lojala kunder som respondenten har väljer att 

fortsätta hos respondenten när de trivs och vet vad de kan förvänta sig. Respondent D anser att 

konkurrenter inte påverkar respondenten när salongen ligger lite utanför centrum.  

Kunskap nämner respondenten är en faktor som gör att kunden kan lita på frisören. Att kunden 

också framför sina önskningar till frisören är en del av att kunna utföra jobbet anser 

respondenten. Att leva upp till kundens förväntningar menar respondent gör att de vill 

återkomma, respondenten lever upp till kundens förväntningar genom att skapa en personlig 

relation genom konversation, vara sig själv och även att erbjuda kunden produkter anpassat efter 

deras behov.  

Om en kund skulle bli missnöjd med resultatet vill respondent D åtgärda det genom att 

kompensera eller göra om det kunden blev missnöjd med. Respondenten vill inte förlora kunden 

för att den blev missnöjd och därför anser respondenten att det måste åtgärdas på något sätt. 
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4.5 Respondent E 

Respondent E arbetar som frisör på en liten salong i centrala Eskilstuna där kunderna är av alla 

typer och alla åldrar. Salongen får många nya kunder men det är mest stamkunder som besöker 

salongen. Respondenten har arbetat som frisör i 18 år och har en gymnasieutbildning med 

frisörinriktning. 

För att skapa en långsiktig relation med kunden anser respondent E att frisören ska vara sig själv, 

vara trevlig och få kunden att känna sig bekväm. Det är väsentligt att ta hand om kunden 

eftersom den går till frisören för att bli omhändertagen. Samma sak gäller för att behålla de 

befintliga kunderna, dessutom är det betydande att ge kunderna service. Service och bra 

kundbemötande brukar alltid fungera.  

För respondent E är det betydande att ha lojala kunder. De lojala kunderna är de som sprider ett 

gott rykte om salongen vilket leder till att de får fler kunder. Det krävs för salongens överlevnad.  

Förtroende är ett centralt begrepp för respondent E. Kunden måste känna förtroende för frisören 

för att det ska fungera. Under frisörbesöket kan det pratas en hel del, även privata samtal 

förekommer och det är väsentligt att frisören inte sprider det vidare det som sägs. Det gäller att 

ha förtroende för kunderna och de ska ha förtroende för dig. För att bygga förtroende till 

kunderna ska frisören ge bra service, klippa bra, ta väl hand om kunderna och även vara lite av 

en vän med dem. 

För att behålla en ny kund som kommer till salongen försöker respondent E alltid vara sig själv, 

vara trevlig och ge bra service. Det handlar inte bara om att kunna klippa bra, det handlar om 

hur mycket service kunden får och hur mycket de kan lita på frisören anser respondenten.  

Respondent E tror att kunderna är lojala för att respondenten dels är en duktig frisör och dels för 

att de får service. Respondent E har jobbat 15 år i Eskilstuna och har haft kunder sen de var ett 

år gamla och som är 16 år idag. Det gäller att visa kunderna att de är värda någonting och även 

visa att frisören kan klippa.  

Vad gäller konkurrenter tänker inte respondent E på dem. Konkurrenter finns alltid och de kör 

sitt race. En frisör ska lita på sig själv, en bra frisör behöver inte bry sig om någon annan anser 

respondenten.   

Respondent E berättar om att kunder som blir nöjda och glada, sprider till andra att de är duktiga 

kommer fler kunder att komma genom dem. Salongen har aldrig annonserat utan salongens 

annons är kundens annons, här är det kund till kund, word-of-mouth metoden som fungerar.  
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Kundens upplevelse av tjänsten kan påverkas av frisören och hur frisören tar hand om kunden. 

Allt bygger på att frisören ska ta hand om kunden vilket gör att kunden känner sig bekväm redan 

från början och blir väl omhändertagen när de sitter på stolen. Känner de sig inte bekväma från 

början och inte litar på frisören kommer de att bli oroliga för minsta lilla vilket inte är bra.  

Om en kund blir missnöjd försöker respondent E alltid att åtgärda det genom att be dem sätta 

sig ner för att sedan ta hand om dem och göra det de vill. Går det inte att åtgärda bjuds de på en 

produkt och behöver inte betala för tjänsten. Alla kunder som blir missnöjda bjuds på en liten 

produkt det för att de ska komma tillbaka för respondent E vill att kunden ska känna att de är 

välkomna dit igen, även om de blev missnöjda en gång för alla frisörer kan ibland missförstå 

kunden och deras önskemål.  

När det gäller speciella erbjudanden har inte respondent E några utan varje kund är lika värd 

som en annan. Salongen använder sig dock av stämpelkort som alla kunder får och som går ut 

på att kunden endast behöver betala halva priset vid det sjätte besöket. Det är också ett sätt att 

få tillbaka en kund.  

Det är väsentligt för respondent E att kunna uppfylla kundens förväntningar och krav eftersom 

kunden är hennes levebröd. När kunderna kommer ska frisören se till att ta hand om dem 

ordentligt för de betalar för det och frisören lever på det de betalar.  

4.6 Fokusgrupper  

För att respondenterna som deltagit i fokusgrupperna ska få behålla sin anonymitet benämns de 

med bokstaven F som står för fokusgrupp och en siffra. Till exempel F2. Fokusgrupperna 

kommer inte att jämföras med varandra eftersom det inte anses relevant för studien. Istället 

kommer resultatet av de två fokusgrupperna att sammanställas för att få fram respondenternas 

tankar. 

4.6.1 Fokusgrupp A 

Fokusgrupp A diskuterar kring vilken roll kunden har vid ett besök hos frisören. De kommer 

överens om att kunden har en roll, att komma i tid är en av de saker som de nämner. De pratar 

också om att det spelar roll vilka förväntningar kunden har på sin frisör om frisören kan leva 

upp till dem eller inte. Fokusgrupp A tycker också att frisören har ett ansvar när det kommer till 

hur kunden upplever tjänsten. F2 tycker att även frisören måste passa tiden och måste ha ett 

trevligt bemötande. F1 tycker det är trevligt med kringtjänster som att få kaffe och kaka och få 

en tidning att läsa.  

Fokusgrupp A är inte enade om vikten av att få personliga erbjudanden från sin frisör, F1 och 

F4 tycker det är bra om frisören ger dem erbjudanden och tips på produkter för deras hår.  De 
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tycker det får de att känna sig uppskattade som kunder och att frisören vet vad den pratar om 

och att frisören anpassar sig till enskilda kunder. F2 och F3 tycker det är mindre betydelsefullt 

med personliga erbjudande.   

I fokusgrupp A anser F1, F3 och F4 att förtroende är något som byggs upp över tid och det tar 

tid innan ett förtroende till frisören byggs upp. De anser att förtroendet inte uppstår efter första 

besöket hos frisören utan det måste gå några gånger. F2 byter frisör ofta och menar att ett 

förtroende aldrig hinner att byggas upp. F3 säger att förtroende är att kunna prata om allt med 

en frisör och att kommunikationen mellan kund och frisör är väsentligt och kan vara helt 

avgörande när respondenten väljer frisör. Fokusgrupp A diskuterar också kring att frisören har 

rätt utbildning är en avgörande faktor i val av frisör, respondent F2 har träffat på frisörer som 

inte vet hur de ska klippa och anser att det inte inger något förtroende. I Fokusgrupp A anser alla 

respondenter att förtroende är en del som måste stämma in för att de ska fortsätta gå till samma 

frisör.    

I fokusgrupp A anser F1, F2 och F3 att om de blir missnöjda med frisören skulle de troligen inte 

komma tillbaka, men det beror på vad som orsakar missnöjet. Om resultatet inte blir som de 

tänkt sig skulle de troligtvis byta frisör. De pratar också om att behöva vänta, om frisören är sen 

är en annan sak som skulle kunna få dem att byta frisör.  Fokusgrupp A tycker att sättet frisören 

hanterar en situation där kunden är missnöjd kan vara avgörande, men betyder inte att de 

kommer komma tillbaka även om de blir nöjda med kompensationen eller liknande. F1 anser att 

en del av förtroendet för frisören avtagit om F! Blir missnöjd. F3 skulle kunna tänka sig att gå 

tillbaka till samma frisör igen om frisören åtgärdar det som blev fel. 

Om en kund har blivit missnöjd anser alla respondenter i fokusgrupp A att frisören måste försöka 

kompensera det på något sätt och rätta till det som blivit fel. F1,F3 och F4 är dock tydliga med 

att påpeka att även om frisören åtgärdar missnöjet kanske det inte räcker för att de ska komma 

tillbaka, en del av förtroende har gått förlorat anser dem. 

Fokusgrupp A har olika anledningar till varför de besökte den frisör de går till för första gången, 

F2 och F3 byter frisörer beroende på vem som har en ledig tid och bäst pris. F4 blev 

rekommenderad av sin vän att besöka den frisör F4 går hos idag. F1 nämner att när frisören F1 

gick till slutade blev F1 rekommenderad av en vän att gå till frisören F1 går till idag. 

F1 och F4 i fokusgrupp A anser sig vara lojala mot sin frisör men F2 och F3 byter frisörer 

frekvent beroende på vart det finns tid. Priset och salongens läge är också faktorer som gör att 

de inte alltid går till samma frisör.  De respondenter som angav att de är lojala till sin frisör är 

det för att de litar på sin frisör och har gått där länge. F4 säger att den trivs bra hos sin frisör och 
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vill därför inte behöva byta och börja om med någon annan. F3 säger att den ofta byter frisör 

men var tidigare lojal till en frisör under många år. Anledningen till att F3 bytte var för att F3 

arbetar oregelbundna tider och på olika platser i staden, därför är F3 inte lojal till någon frisör.  

Fokusgrupp A håller med varandra om ett antal aspekter som gör att de vill gå tillbaka till sin 

frisör, att frisören håller tiden, är tillmötesgående, lyssnar på deras önskemål och lever upp till 

deras förväntningar. F1 väljer att gå tillbaka till sin frisör eftersom frisören har en inbjudande 

salong, blir bjuden på kaffe och de har en trevlig konversation.  F3 skulle vara mer lojal om 

frisören arbetade med lojalitetsprogram, som till exempel gratis efter 10 gånger eller samla 

poäng och få gratis produkter. Det håller F4 med om att fler frisörer borde ha.  

4.6.2 Fokusgrupp B 

I fokusgrupp B håller alla med om att frisören ska vara allmänt trevlig, kunna prata med kunden 

och besvara deras frågor samt få kunden att känna sig bekväm. F5 anser att det är väsentligt med 

en trevlig och modern miljö i salongen. F6 håller med om det och lägger till att det kan vara 

skönt om salongen har avslappnande musik och sköna stolar eftersom det gör att kunden kan 

slappna av och känna sig bekväm under besöket. F6 tycker inte om att prata med frisören under 

besöket och tror att det är många fler som känner likadant, därför kan det vara skönt om det finns 

möjlighet att göra någonting annat under besöket, till exempel kan det vara bra om de har wi-fi 

och det går att koppla upp sig på mobilen eller ha tidningar att bläddra i.   

I fokusgrupp B anser F5 att kunden måste vara tydlig med det den vill ha. F6 och F7 pratar om 

att försöka vara trevlig och tålmodig vilket gör att frisören också blir glad och känner sig 

bekväm. Alla var också eniga om att frisören kan påverka upplevelsen genom att vara trevlig 

och tillmötesgående. F10 tyckte att det är väsentligt att frisören skapar en härlig stämning medan 

F8 och F9 pratade om att det är betydande att frisören läser av kunden på ett relevant sätt och att 

de pratar lagom mycket. F8 och F9 var eniga om att det är bättre om det är tyst än om frisören 

pratar för mycket. F8 nämnde även att sättet som frisören hanterar ens hår är avgörande för 

upplevelsen, de får inte vara för hårdhänta. 

F9 tycker att som kund är uppgiften att säga till hur de vill ha det men vill även att frisören 

kommer med egna förslag utifrån vad som passar kunden. F8 och F10 tycker att det är väsentligt 

att de som kunder är trevliga och öppna mot frisören för att de ska kunna förstå varandra. F8 

säger att det är grundläggande att som kund komma i tid till och om vid förhinder höra av sig i 

tid. Det är enligt F8 väsentligt att ha ett fräscht hår och att hålla det välklippt eftersom det blir 

mer lättarbetat för frisören. F10 tycker att kunden även ska ta hand om frisören för att känna sig 

själv välkommen tillbaka. 
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F5 tycker inte att det är betydande med personliga erbjudanden eftersom F5 inte riktigt vet om 

den kan lita på frisören helt. F5 berättar att om en frisör tycker att en viss klippning passar 

kunden och rekommenderar F5 att klippa sig betyder det inte att F5 håller med om det. F6 och 

F7 tycker däremot att det är betydande och att det är kul om frisörerna rekommenderar saker 

som passar kunden eftersom de är utbildade och kan sin sak. Både F8 och F9 tycker att det är 

väsentligt att de får personliga erbjudanden av sina frisörer i form att frisören säger till om vad 

som passar dem eller inte. Frisören ska ha kunskap och kännedom om vad som passar dem och 

deras hår. F10 tycker däremot inte att det är betydande med personliga erbjudanden, F10 vet hur 

den vill ha sitt hår och frisören brukar inte ge några rekommendationer men F10 vet att frisören 

gör det till andra kunder. 

Fokusgrupp B anser att det är centralt att ha förtroende för frisören eftersom de tar hand om 

deras hår som är en betydelsefull del av dem. F6 tycker att förtroendet för frisören lätt tappas 

om resultatet inte blir bra. F6 och F7 anser att kunna lita på frisören och veta att de kan sitt jobb 

är väsentligt, eftersom de betalar för tjänsten och förväntar sig ett bra resultat. F8, F9 och F10 

anser att förtroende är betydande och avgörande för om de ska komma tillbaka till frisören eller 

salongen igen och de bedömde frisörens förtroende när de var på plats i salongen. F8 och F9 

nämnde att de tyckte att det var betydande att frisören visar att de förstår sig på deras hår, visar 

sin skicklighet och är trendkänsliga men ändå anpassar sig efter kunden och vad som skulle 

passa dem. F10 påpekade att det är betydande att frisören fokuserar på F10 under besöket, det 

är inte acceptabelt att frisören lämnar sitt arbete för att göra andra uppgifter under kundbesöket. 

Det ger ett slarvigt och dåligt intryck. 

F5 och F7 brukar inte säga till frisören att de är missnöjda eftersom de inte vill verka otrevliga 

efter allt jobb frisören har gjort men efter besöket går de aldrig tillbaka till samma frisör som 

gjorde dem missnöjda. F6 klagar på frisören genom andra och ser till att F6 får en kompensation 

av frisören för missnöjet. Om F9 är missnöjd med sin frisör skulle F9 säga till. F9 lägger dock 

till att det beror på att F9 är släkt med sin frisör och att om det hade varit någon som F9 inte 

kände var duktig hade F9 valt att inte gå dit igen. F8 och F10 är också eniga om att de skulle 

byta frisör och att de inte skulle säga något till frisören. F10 tillägger att den aldrig har varit 

missnöjd men om det skulle ske skulle F10 inte säga något. F8 berättar att den som kund varit 

missnöjd med tidigare frisörer och valt att inte återkomma som kund. 

Fokusgrupp B anser att frisören bör be om ursäkt och kompensera för missnöjet genom att 

försöka åtgärda felet. Om det inte går att åtgärda ska kunden inte behöva betala för besöket. För 

att kunden ska komma tillbaka måste den vara nöjd anser hela gruppen. Om en kund är missnöjd 

bör frisören erbjuda rabatt eller att kunden inte behöver betala överhuvudtaget tycker F10. F9 
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tycker att frisören måste se allt från kundens perspektiv, lyssna på kunden och ta åt sig av kritiken 

för att sedan hjälpa kunden att bli nöjd. F8 pratar mer om att frisören måste vara tydlig med vad 

den tänker göra för att F8 som kund ska ha chans att säga till om det är något som passar. F8 

säger också att F8 inte kan avgöra om den är missnöjd på plats i salongen, ibland tar en frisyr ett 

tag att vänja sig vid och det är inte samma sak som missnöje. Väl hemma kan F8 avgöra om den 

känner sig bekväm med frisyren och kan arbeta med och styla den utifrån sina egna kunskaper. 

I fokusgrupp 2 svarade F5, F6 och F7 att de valde frisör genom rekommendationer från 

familjemedlemmar och vänner. F6 svarade också att om F6 inte blir rekommenderad någon 

frisör går F6 bara till den som ligger närmast. F8, F9 och F10 hade hört att deras frisörer var 

duktig innan de gick till sina frisörer första gången. För F8 var det även avgörande att läget var 

passande och för F9 att de är släkt. 

F5 och F7 är inte lojala till någon frisör. F5 är inte det för att F5 hela tiden vill testa något nytt 

och F7 har hittills inte blivit nöjd med någon frisör och letar därför efter en frisör som kan möta 

förväntningarna. F6 är lojal mot sin frisör eftersom F6 vet att frisören alltid gör ett bra jobb. F6 

skulle kunna byta till en annan som är billigare men resultatet skulle troligtvis inte bli lika bra, 

därför väljer F6 att vara lojal till en frisör. F8, F9 och F10 är lojala till sina frisörer och 

anledningen till det är för att de anser att de gör ett bra jobb, är skickliga, goda lyssnare och tar 

hand om dem som kunder på ett bra sätt. 

I fokusgrupp B håller alla med om att det väsentligaste är att få kunden att bli nöjd med resultatet, 

det leder till att kunden kommer tillbaka. Det är även betydande att frisörerna är trevliga, lyssnar 

på kunden och gör ett ordentligt jobb. F5 anser även att det är betydande att frisören får kunden 

att känna sig välkommen tillbaka, sen hur de är under själva besöket spelar inte någon roll, bara 

resultatet blir bra. F6 anser att frisören ska vara snabb, noggrann, engagerad och hängiven. F7 

anser att frisören ska vara trevlig och få kunden att känna sig värdefull och kunden ska känna 

att frisören vill hjälpa dem. F8 tycker att den som kund inte styr sin frisörs arbete men vill gärna 

att frisören frågar om kunden är nöjd under arbetets gång. F10 tycker att det är väsentligt att 

frisören är kreativ, snabb och proffsig samt att frisören är närvarande och med i stunden för att 

skapa personkemi. 
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5. Analys  
I kapitlet kommer den insamlade empirin att analyseras med hjälp av den teoretiska 

referensramen för att besvara studiens syfte.   

5.1 Tjänster  

Att kunden har en central roll när tjänsten utförs är något som nämns inom 

tjänstemarkandsföring. Kunden är medskapare av värdet av servicen och därför spelar kunden 

en nyckelroll i serviceleveransprocessen. Det vill säga kunden själv kan påverka huruvida 

tjänsten möter deras behov. (Zeithaml, Bitner, och Gremler, 2010) Kunden tar en risk när den 

bokar en tjänst eftersom tjänsten inte kan prövas på innan (Murray och Schlacter, 1990). 

Frisörerna som tillfrågats i undersökningen anser att kunden själv har en betydande roll vid 

utförande av tjänsten, fyra av frisörerna har svarat att det är väsentligt att kunden framför sina 

önskemål på ett tydligt sätt för att frisören ska kunna leva upp till kundens förväntningar. Men 

även att kunden lyssnar, är öppen för förslag och kommer i tid är faktorer som framkom vara 

betydande för att tjänsten ska kunna utföras rätt och få en nöjd kund. Det betyder att frisören 

måste få kunden att framföra sina önskemål för att kunna utföra arbetet och få en nöjd kund. 

 Fokusgrupperna anser att kunden har ett ansvar som är att komma i tid och att ha rätt 

förhoppningar på sin frisör, men de anser att det först och främst är frisören som kan påverka 

kundens upplevelse genom sitt sätt att arbeta på. Det är därför väsentligt för frisörer att förstå 

kundens förväntningar för att kunden ska bli nöjd med tjänsten.   

Inom den här formen av marknadsföring är det betydande att integrera kundfokus vilket är något 

frisörerna har påpekat, även Zeithaml et al, (2010) håller med om detta.   Frisörerna har svarat 

att deras roll vid utförandet av tjänsten är att vara trevlig, vara sig själv, ha en bra attityd, ha en 

fräsch salong, visa intresse för kunden och skapa en personlig kontakt med kunderna genom att 

föra dialog med kunden under besöket. Det är även faktorer som kunderna anser vara väsentliga 

vid utförandet av tjänsten, dock ansåg vissa av respondenterna i fokusgrupperna att frisörerna 

inte bör samtala för mycket med kunden under besöket eftersom de inte vill vara personliga med 

sin frisör. Det är därför väsentligt att frisören integrerar rätt kundfokus och är uppmärksam på 

hur kunden vill ha det.  

5.2 Relationer 

Relationsmarknadsföring är ett sätt att fastställa, upprätthålla och förbättra relationer med 

kunder och andra parter (Nelson, Chan & Ndubisi, 2007). Kundvård är en del och intresset för 

att behålla, vårda och utveckla existerande relationer har ökat. Relationsmarknadsföring 

erbjuder möjligheten till längre kundrelationer och lägre kostnader. (Gummesson, 2002) 

Respondenterna som har blivit tillfrågade vet hur väsentligt det är att skapa långsiktiga relationer 
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och arbetar flitigt med det. För att skapa en långsiktig relation anser de att det är betydande att 

vara sig själv, vara trevlig, få kunden att känna sig bekväm och omhändertagen. Att intressera 

sig för kunden, komma ihåg deras namn, kunna prata om allt möjligt även om privata saker och 

vara lite av en vän med kunden är enligt respondenterna betydande byggstenar i en långvarig 

relation. Att få kunden att känna att den vill komma tillbaka är också något som två av 

respondenterna har nämnt. Respondent D har en personlig kontakt eller relation till i princip alla 

sina kunder, vilket är centralt inom relationsmarknadsföringen eftersom varje kund ska vara ett 

eget segment. Eftersom intresset för att behålla, vårda och utveckla existerande relationer har 

ökat är det positivt att respondenterna arbetar flitigt med relationsbyggandet. Arbetet med 

relationsbyggandet leder till att de får fler stamkunder, vilket vissa av respondenterna redan har 

lyckats bygga upp. Det gynnar även frisörerna eftersom det ger dem en säker inkomstkälla. 

För att skapa en framgångsrik relation krävs det förtroende, engagemang, ömsesidiga mål, 

tillfredsställelse och samarbete från både kundens och leverantörernas sida (Evans, Foxall & 

Jamal, 2006). Därför är det väsentligt inom tjänstebranschen att jobba med det redan från första 

början när en ny kund kommer in. När nya kunder kommer in jobbar respondenterna med att 

vara trevliga, vara lyhörda och lyssna på kundens behov och önskemål, få kunden att känna sig 

trygg och lita på frisören samt visa bra service. Hur frisören bemöter kunden under första besöket 

är betydande och det avgör om kunden kommer tillbaka. Om kunden under sitt första besök 

känner att de kan lita på frisören, känner att frisören är engagerad och gör sitt bästa för att nå 

målet och om kunden blir tillfredsställd och nöjd kommer de troligtvis att komma tillbaka och 

början på en framgångsrik relation startar.  

Relationsmarknadsföring riktar sig till individen, varje kund blir sitt eget segment (Gummesson, 

2002). Respondenterna jobbar för att utveckla individuella kundrelationer när det kommer till 

förslag och vad kunden ska göra med sitt hår. Även med att rekommendera produkter som passar 

kundens hår utefter deras behov. När det gäller pris jobbar de inte med personliga erbjudanden 

utan alla får betala lika mycket. Det visar att frisörerna är engagerade under besöket och är 

villiga att skräddarsy tjänsten utefter kundens behov och önskemål. I fokusgrupperna var det 

blandade svar, cirka hälften tyckte att det var väsentligt att få personliga erbjudanden medan 

andra halvan ansåg att det inte var betydande. De som ansåg det vara väsentligt tyckte att det 

visade att frisören är kunnig och att det får kunden att känna sig uppskattad. Därmed är det av 

betydelse att frisören anpassar sig till varje kund och känner av vad kunden vill, alla kunder 

uppskattar inte samma saker.  
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5.3 Förtroende  

Respondenterna har en liknande syn på begreppet förtroende, respondent A arbetar för att skapa 

långsiktiga relationer och menar att det skapar ett förtroende hos kunden. Respondent A tror 

också att kunder ser på förtroende som att det är skönt att komma tillbaka till samma frisör 

eftersom frisören känner kundens hår och kunden vet även vad den får och vad det kostar.  Själv 

ser respondent A på förtroende som något väsentligt och som den arbetar för att bygga upp. I 

litteraturen hävdas det också att framgångsrika relationer inom marknadsföring kräver att det 

finns ett förtroende i relationen (Svensson, 2001). Fokusgrupperna anser att förtroende är något 

som är avgörande vid besöket hos frisören. Några respondenter i fokusgruppen anser att 

förtroendet lätt kan förloras om de blir missnöjda med resultatet. Kunder har en tendens att byta 

frisör om de inte blir nöjda med resultatet, en del av förtroendet för frisören går förlorat. Därför 

är det väsentligt för frisören att kompensera en missnöjd kund och försöka att bibehålla 

förtroendet.  

Respondent E anser att kunden måste känna förtroende för frisören för att det ska fungera. 

Respondenten menar också att det måste finnas ett ömsesidigt förtroende. För att bygga 

förtroende till kunderna är bra service, klippa bra, ta väl hand om dem och även vara lite vän 

med dem betydande, anser respondent E. Förtroende är en betydande faktor för fastställandet av 

långsiktiga relationer mellan tjänsteföretag och deras kunder. Tidigare forskning har visat på att 

både personrelaterade egenskaper som exempelvis empati och artighet men även erbjudande 

relaterade egenskaper som anpassning, kompetens, tillförlitlighet och snabbhet av service har 

en inverkan på förtroende (Mayer et al., 1995). Fokusgrupperna anser att frisören ska lägga allt 

fokus på kunden under besöket och att frisörerna har rätt utbildning är även det 

förtroendeingivande. Det går att se att kunderna anser att frisörens utbildning är en betydande 

del och att frisören håller sig uppdaterad. När det kommer till frisörerna är det bara två stycken 

som påpekat vikten av utbildning och att utbilda sig vidare.  

Respondent B arbetar ständigt med att försöka skapa relationer med kunderna, respondenten 

försöker att skapa en nära relation genom att prata med kunden. Med prata menar respondent B 

att hålla samtal med kunden om till exempel deras jobb och familj. Webber, Payne, och Taylor, 

(2012) menar att de egenskaper hos den som utför tjänsten också sannolikt spelar en betydande 

roll i kundens förtroende för tjänsteleverantören.  Fokusgrupperna diskuterar inte särskilt 

omkring förtroende och frisörens egenskaper, de anser att det är utbildningen och ett bra resultat 

som inger förtroende.  

Respondent B tror att kunder tycker det är väsentligt att kunna lita på sin frisör, att den kan yrket 

och vet vad den gör. Därför anser respondenten att en central del är att hela tiden fortsätta att 
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utbilda sig. Det tror respondenten kan skapa förtroende, att kunderna vet att frisören hela tiden 

håller sig uppdaterad. Respondent B anser att förtroende är av stor betydelse när det kommer till 

möte med kund, kunden måste få ett förtroende till sin frisör för att vilja gå tillbaka. Svensson 

(2001) nämner att förtroende har en betydande roll att fylla i utvecklingen av permanenta 

kunder. I resultatet från fokusgrupperna går det att se att de kunder som är lojala är det när de 

litar på sin frisör.  

Ganesan (1994) menar att trovärdighet speglar en köpares tro att leverantören har tillräcklig 

kompetens för att utföra jobbet på ett effektivt och pålitligt sätt. Det är även något som 

fokusgrupperna påpekar.  

Bra service, ett trevligt bemötande och kommunikation anser frisörerna vara betydande faktorer 

när det kommer till att bygga förtroende hos kunden.  Det är något som även Enel, Kharouf och 

Sekhon (2011) anser, de menar på att förtroende har en central roll för utveckling och underhåll 

av kundrelationer.  Fokusgrupperna talar inte mycket om bemötandet men att kommunikation 

är väsentlig. 

5.4 Kundnöjdhet  

Enigt Evans, Foxall och Jamal (2006) är kundnöjdhet en attitydliknande känsla som kunden har 

till en tjänst eller vara efter att den har blivit köpt eller använd, det handlar om kundens 

förväntningar uppfylls eller inte. Respondent A anser att det är betydande att uppfylla kundens 

förväntningar och krav men att respondenten måste vara tydlig med vad som är möjligt för att 

kunden inte ska förvänta sig något orealistiskt som frisören inte kan uppfylla. De andra 

respondenterna anser också att det är väsentligt att kunna uppfylla kundens krav och 

förväntningarna för att de ska bli nöjda och komma tillbaka igen. Det är positivt att 

respondenterna anser att det är väsentligt att uppfylla kundens förväntningar för om de inte 

uppfylls blir inte kunden nöjd och kommer därmed troligtvis inte komma tillbaka.  

En kund som blir nöjd kommer troligen berätta om det för andra, vilket leder till att de engagerar 

sig i word-of-mouth marknadsföring (Evans, Foxall & Jamal, 2006). Respondent E berättar om 

hur väsentligt det är att få kunden nöjd, för när kunden är nöjd berättar den om det till andra 

vilket leder till att de får fler kunder.  Salongen som respondent E jobbar på använder sig inte 

utav annonsering, utan deras annons går genom kunderna, de får in fler kunder genom word-of-

mouth marknadsföring. I fokusgrupperna svarade nästan alla att när de gick till en frisör för 

första gången blev de rekommenderade av andra. Det visar att word-of-mouth är en betydande 

faktor för marknadsföring av frisörerna och kan leda till fler kunder.  
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En kund som inte blir nöjd kommer troligen byta och eller klaga samt sprida negativ word-of-

mouth marknadsföring (Evans, Foxall & Jamal, 2006). Den mest grundläggande negativa 

responsen är missnöje, vilket ofta beror på att kundens förväntningar inte blir uppfyllda (Dahlén 

& Lange, 2009). Det är betydande att företaget gör det klart att de välkomnar att kunden hör av 

sig och att de reagerar när kunden gör det (Dahlén & Lange, 2009). Alla respondenter ser 

allvarligt på situationer där kunden blir missnöjd och försöker alltid att åtgärda det på något sätt. 

Respondenterna lyssnar på kunden och försöker kompensera missnöjet genom att fixa till det 

tills kunden blir nöjd eller kommer överens om en annan lösning om problemet med missnöjet 

inte går att åtgärda direkt. Respondent E berättar också att den förutom att försöka fixa allt, även 

försöker få kunden att känna sig välkommen dit igen trots missnöjet för att få tillbaka 

förtroendet. I fokusgrupperna sa nästan alla att de inte skulle gå tillbaka till samma frisör om de 

blev missnöjda första gången. Flera av respondenterna i fokusgrupperna sa även att de inte skulle 

klaga eller säga något till frisören ifall de blev missnöjda, bland annat för att de inte vill verka 

otrevliga efter allt jobb som frisören har gjort. Vid missnöje anser alla respondenter i 

fokusgrupperna att frisören bör kompensera för missnöjet och åtgärda felet. Många tyckte även 

att de som kund inte ska behöva betala om de blir missnöjda. Enligt Evans, Foxall och Jamal 

(2006) kommer en kund som inte blir nöjd troligtvis byta och eller klaga. Mer än hälften av 

respondenterna påpekade att de skulle byta frisör vid missnöje, även om missnöjet blev åtgärdat. 

Om en kund är riktigt missnöjd med ett företag kan den välja att avbryta relationen, det kan dock 

undvikas genom att företaget har en välfungerande problemhantering (Dahlén & Lange, 2009). 

En intressant aspekt här är att kunderna har en tendens att byta frisör vid missnöje, även om 

missnöjet blir åtgärdat. Det är med andra ord svårt för frisören att behålla en kund som en gång 

blivit missnöjd. Det är tydligt att frisörerna försöker kompensera missnöjda kunder på olika sätt 

och de tror att de hanterar problemet men det verkar svårt att reparera en kunds förtroende om 

den blir missnöjd. Ett sätt för att minska chansen till missnöjda kunder skulle kunna vara att 

frisörerna för en diskussion med kunden under utförandet av tjänsten för att säkerställa att den 

är nöjd, vilket F8 nämner att F8s frisör gör. Även Dahlén & Lange (2009) nämner att ett sätt att 

försöka undvika missnöje är genom tydlighet. 

5.5 Lojalitet 

Lojalitet är eftersträvansvärt eftersom det bland annat ökar sannolikheten för återköp. (Dahlén 

& Lange, 2009) Nöjda kunder är i allmänhet mer lojala och företag får en större del av deras 

köpkraft, dock har utbudet i de flesta branscher blivit stort vilket har gjort att kundlojaliteten har 

börjat avta (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). Nöjda kunder kan ge positiv word-of-mouth 

(Söderlund, 2012). Alla respondenter anser att det är väsentligt med lojala kunder, dock tar de 

upp olika orsaker till varför det är betydande. Respondent B säger klart att det är de lojala 
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kunderna som den lever på. Respondent A och C nämner faktumet att det är de lojala kunderna 

som de tjänar pengar på. Respondent C nämner även att lojala kunder har en betydande roll 

eftersom det är svårt att locka till sig nya kunder när det finns många andra frisörer, även 

respondent B tar upp konkurrensen mellan frisörer som en anledning till varför det är betydande 

med lojala kunder. Respondent B berättar också att det är betydande med lojala kunder eftersom 

det är svårt att få nya kunder genom drop-in tider. Respondent Ds salong ligger inte mitt i 

centrala Eskilstuna och har därför enligt respondenten inte många drop-in kunder, på grund av 

det anser respondent D att det är väsentligt med lojala kunder. Respondent E tar upp att lojala 

kunder är betydande eftersom de sprider ett gott rykte om salongen vilket leder till att de får fler 

kunder, vilket i säg är betydande för salongens överlevnad. Att lojala kunder sprider ett gott 

rykte och att de är betydande för salongers överlevnad tas även upp av respondent A. En kunds 

lojalitet kan riktas till ett företag men det kan även riktas till en medarbetare på ett företag, i 

yrkeskategorin frisörer är det exempelvis vanligt att kundens lojalitet riktas mot en medarbetare 

istället för företaget. Dock ser kundens lojalitet till medarbetaren ut som lojalitet till företaget 

när medarbetaren arbetar på företaget. Det är först när medarbetaren byter arbetsplats som det 

märks om kunden är lojal till medarbetaren eller företaget, kunden kan välja att följa med 

medarbetaren till det nya företaget. (Söderlund, 2012) Respondent A, C och D tar alla upp att 

de har mest stamkunder, respondent C säger att den även har en del drop-in kunder vilket den 

tror beror på salongens läge. Respondent E berättar att den har varit verksam i Eskilstuna i 15 

år och att den har kunder som var ett år gamla vid första besöket och som nu är 16 år och 

fortfarande är kunder. Det visar att lojala kunder är avgörande för frisörers inkomst eftersom de 

utgör en stor köpkraft. Att frisörer har stamkunder som återkommer till dem visar att kunderna 

är lojala till medarbetaren, i det här fallet frisören.  

Kundvärde och kundtillfredsställelse är betydande för att skapa långsiktiga kundrelationer. 

(Kotler, Armstrong & Parment, 2013) Kundlojalitet och tillfredställelse är två begrepp som kan 

kopplas samman eftersom lojala kunder oftast är tillfredsställda men tillfredställelse leder inte 

automatiskt till lojalitet. (Oliver, 1999) När en kund upplever en medarbetare på ett företag som 

kunnig kan det leda till positiva kundrelationer, det kan bland annat påverka kundens nöjdhet, 

förtroende och val av butik. Upplever däremot kunden att medarbetaren har låg kunskap om 

produkterna som säljs kan de välja att byta företag. (Söderlund, 2012) För att behålla sina kunder 

arbetar respondent A med att bygga upp en trygg och bra relation och känsla med kunden, 

tillsammans skapar de idéer och mål som de vill uppfylla på sikt. Respondent C arbetar på ett 

liknande sätt som respondent A och försöker skapa en personlig kontakt med kunden vilket den 

tror att kunden uppskattar. Respondent B anpassar sig till kundens behov men försöker alltid 
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överträffa kundens förväntningar. Respondent E lägger ett stort fokus på service för att behålla 

sina kunder. Respondent A, B, C och E tar alla upp att de tror att deras kunder är lojala bland 

annat på grund av deras kunskap men de tar även upp orsaker som bra kundbemötande, service 

och ödmjukhet. Även respondent D nämner att den anser att sättet som den är mot kunden spelar 

stor roll och kanske gör att kunderna trivs bra att och inte vill byta salong. Alla respondenter i 

fokusgrupperna tycker att det är betydande att frisören är trevlig och gör ett bra jobb för att de 

ska vilja komma tillbaka till salongen. Andra aspekter som de tycker är väsentliga är att frisören 

är kreativ, snabb, håller tiden och lyssnar på deras önskemål. Respondent F3 och F4 anser att 

frisörer bör arbeta mer med lojalitetsprogram, som exempelvis att samla poäng för att få gratis 

produkter, det skulle skapa en starkare lojalitet. 

Som tidigare nämnt kan kunder välja att exempelvis byta företag om de upplever att inte 

medarbetaren på företaget är tillräckligt kunnig. (Söderlund, 2012) Respondent C tar upp i sin 

intervju att det finns många konkurrenter i Eskilstuna, även respondent B konstaterar att det 

finns en del konkurrenter. Respondent D anser att den inte påverkas av konkurrenter eftersom 

respondentens salong inte ligger centralt i staden. När respondent A ser på konkurrenter ser 

respondenten det på två sätt dels kan de vara bra eftersom kunder kan välja att gå till en frisör 

istället för att jobba själva hemma men det kan också vara negativt om andra frisörer gör ett 

dåligt jobb eller har en ofräsch salong för kan leda till att det sprids dåliga rykten om dem som 

är verksamma i branschen. Respondent E tänker inte på konkurrenter, den anser att konkurrenter 

alltid kommer finnas och att de får köra sitt race. Traditionellt sett är tanken att nöjda kunder är 

mindre benägna att byta tjänsteleverantör men det har visats att även nöjda kunder inte tvekar 

på att byta om de blir erbjudna något bättre. Dock har lojala kunder en starkare och emotionellare 

relation till sin tjänsteleverantör vilket gör de mer resistenta mot konkurrenter. (Belas & 

Gabcova, 2016) Frisörerna ser inte allvarligt på konkurrensen vilket är negativt eftersom 

fokusgrupperna var väldigt tydliga med att de inte tvekar på att byta till en annan frisör om de 

blir missnöjda med sin nuvarande.  

Respondent B, C och D tar upp drop-in kunder, dock är det endast respondent C som nämner att 

den har en del drop-in kunder vilket den tror beror på läget av salongen. Respondent B säger att 

det är svårt att få nya kunder genom drop-in tider och respondent D säger att den nästan inte har 

några drop-in kunder på grund av att salongens läge inte är i centrala Eskilstuna. Ingen av 

respondenterna nämner tydligt hur de ser på drop-in kunderna i förhållande till lojalitet.  

Lojala kunder är i stort sätt alltid tillfredsställda (Oliver, 1999) och nöjda kunder är mer lojala 

till ett och samma företag (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). I fokusgrupperna var sex av 

tio lojala till sin frisör. De respondenter som är lojala angav att anledningen till det beror på att 
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de litar på sina frisörer och att de gör ett bra arbete. Respondenterna som inte var lojala till någon 

frisör angav olika anledningar till varför de inte var lojala, respondent F5 berättade att den inte 

var lojal för att den ständigt ville prova något nytt och F7 att den inte hade hittat någon frisör 

som var bra. Andra anledningar som togs upp till varför respondenterna inte är lojala var pris 

och salongens läge. De respondenter i fokusgrupperna som var lojala var det för att de blev nöjda 

och tillfredsställda med frisörens arbete och enligt Oliver (1999) är lojala kunder i stort sätt alltid 

tillfredsställda, vilket stämmer i det här fallet. 
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6. Slutsats och diskussion  
I det avslutandet kapitlet presenteras de slutsatser som kommit fram utifrån empirin och 

analys för att svara på studiens frågeställningar. Det följs av en diskussion, kunskapsbidrag 

och förslag på vidare forskning.  

Vilka faktorer är väsentliga i frisörers arbete för att stärka relationen och lojaliteten med 

kunderna?  

Faktorer som stärker relationen och lojaliteten med kunden: 

 Frisörens utbildning: Det är betydelsefullt att frisörer fortsätter utbilda sig för att kunna 

hålla sig uppdaterade och följa med i trender. Fokusgrupperna ansåg det väsentligt att 

frisören är trendkänslig och skicklig inom sitt yrke, annars kan de inte lita på frisören. 

Det ställer med andra ord krav på frisören om fortsatt utbildning för att kunna ge 

kunderna det resultat som de efterfrågar. 

 Hantering av missnöje: Frisörerna ser allvarligt på situationer där kunden blir missnöjd 

och försöker alltid att åtgärda det på något sätt. Vid missnöje är det väsentligt att frisören 

lyssnar på kunden och försöker kompensera missnöjet genom att lösa det tills kunden 

blir nöjd eller att de tillsammans kommer överens om en annan lösning. Kunderna är 

dock benägna att byta frisör om de blir missnöjda med resultatet, även om frisören 

kompenserar dem. 

 Tydlighet och avstämning med kund: Flera i fokusgrupperna skulle vid missnöje inte 

klaga till frisören utan endast byta frisör. Därför är det betydande att frisören är tydlig 

och stämmer av med kunden under arbetets gång för att se till att kunden blir nöjd. Det 

är även betydande att kunden är tydlig med sina önskemål och förväntningar vilket gör 

att frisören kan göra ett ordentligt arbete. 

 Tidanpassning: Vid ett frisörbesök anser både frisörerna och kunderna att det är centralt 

att tider hålls från bådas sidor, annars kan det påverka besöket negativt och leda till 

missnöje. 

 Word-of-mouth: Nöjda kunder kommer oftast komma tillbaka och nöjda kunder 

berättar även om det för andra. Frisörerna får oftast fler och nya kunder genom kunder 

som sprider det goda ryktet genom word-of-mouth. Om kunden blir missnöjd sprids 

istället negativ word-of-mouth. Word-of-mouth har visat sig ha en stor roll när det 

kommer till val av frisör, de flesta i fokusgrupperna har svarat att de blev 

rekommenderade att gå till den frisör de gör idag av vänner eller familj. Den 

uppfattningen har även frisörerna, de vill ha nöjda och lojala kunder som sprider det till 

sina vänner. 
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 Kundfokus: Att arbeta med att skapa långsiktiga relationer med kunderna är en central 

del av frisörernas arbete. Frisören måste fokusera på kunden och få kunden att känna sig 

omhändertagen och bekväm för att kunna skapa en relation. Att intressera sig för kunden, 

komma ihåg deras namn, kunna prata om allt möjligt och vara lite av en vän med kunden 

är väsentliga byggstenar i en långvarig relation. Att få kunden att känna att den vill 

komma tillbaka är också något som är väsentligt i frisörers arbete. Nästan hälften av 

deltagarna i fokusgrupperna tycker det är skönt att inte behöva prata för mycket med 

frisören och vill inte ha en alltför nära relation till frisören. Det betyder att det är 

nödvändigt att frisören känner av och anpassar sig till kunden för att kunna skapa 

enskilda och unika relationer till varje kund för att få kunden att trivas och vara lojal. Att 

frisörerna visar engagemang under besöket är en betydande del i arbetet. De jobbar för 

att utveckla individuella kundrelationer när det kommer till förslag och vad kunden ska 

göra med sitt hår. 

 Förtroende: Frisörer behöver bemöta varje kund som en unik individ och respektera 

deras önskemål, lyssna och prata med kunden, få kunden att känna sig trygg och bekväm 

för att kunna skapa ett förtroende. Flera av respondenterna i fokusgrupperna ansåg att 

förtroendet för frisören försvann om resultatet inte levde upp till deras förväntningar och 

bytte därför frisör.  

 

Vad är det som gör kunder lojala till sin frisör? 

Kunder är lojala på grund av:  

 De har förtroende och tillit till frisören: Alla kunder är inte lojala till en frisör, men de 

som är lojala är det för att de litar på och har förtroende till sin frisör, vet att de får de 

resultat de vill ha och för att frisören är engagerad och trevlig. 

 Kundnöjdhet: En del av respondenterna som inte är lojala anser att det beror på att de 

aldrig blivit riktigt nöjda med frisören och ingen ville komma tillbaka till en frisör som 

gjorde kunden missnöjd. Det visar att kundnöjdhet är en betydande faktor för att få lojala 

kunder. 

 Trygghet: Det första besöket hos frisören är avgörande och hur frisören bemöter kunden 

kommer avgöra om kunden kommer tillbaka eller inte. Därför jobbar frisörerna med att 

vara trevliga, lyhörda, lyssna på kundens behov och önskemål, ge service och få kunden 

att känna sig trygg. Kunderna är trygga när de känner förtroende för frisören.  
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 Förväntningar överträffas: Det lilla extra kan göra att kunden fortsätter att vara lojal 

till frisören, till exempel att de bjuder på kaffe och kaka, ger förslag på produkter och 

ibland ger kunder gratisprodukter och goodiebags. 

 Utbildning: Flera av respondenterna i fokusgrupperna var lojala för att deras frisörer var 

utbildade och kontinuerligt bygger på sin utbildning vilket gör att kunderna litar på att 

frisörerna gör ett bra jobb. 

 Salongens läge: En anledning till varför kunder är lojala till sin frisör ansåg 

respondenterna vara läget av salongen. Läget kan göra att en kund blir lojal av 

bekvämlighetsskäl för att salongen ligger närmast kunden.  

 

6.1 Slutdiskussion 

Frisörbranschen är en hårt konkurrensutsatt bransch och frisörerna i studien anser att det är 

betydande att bemöta kunderna på ett trevligt och positivt sätt för att de ska återkomma. 

Respondenterna ser inte konkurrensen som en nackdel i sitt arbete och vissa av dem tänker inte 

på konkurrenterna överhuvudtaget vilket är negativt eftersom respondenterna i fokusgrupperna 

var väldigt tydliga med att de skulle byta frisör om de blev missnöjda. Därför bör frisörerna vara 

mer uppmärksamma och se till att kunden verkligen blir nöjd för att inte förlora kunden till en 

konkurrent. Enligt respondenterna i fokusgrupperna är det första besöket avgörande i frågan om 

de tänker återkomma till salongen igen. Det första mötet lägger med andra ord grunden för om 

det kan byggas en lojal relation mellan frisören och kunden. Även missnöje med frisören kan 

avgöra om kunden är villig att återkomma, när respondenterna i fokusgrupperna påpekade att de 

skulle byta frisör vid missnöje, även om missnöjet blev åtgärdat. Dessutom vill eller vågar inte 

alla kunder klaga vilket gör att frisören inte får reda på missnöjet från kundens sida och förlorar 

på det sättet många kunder. Vissa respondenter i fokusgrupperna tycker om när frisörerna pratar 

medan andra ansåg att det var negativt om frisörerna pratade för mycket. Det är därför betydande 

att frisören läser av kunden i frågan om de är intresserade av att föra en personlig dialog under 

hela besöket eller inte. Flera respondenter tyckte ändå att det var betydande att frisören 

fokuserade på dem under besöket, ett sätt att göra det utan att bli allt för personliga är att prata 

om produkter och ge rekommendationer till kunden. Det visar även frisörens kunskap vilket är 

positivt för uppbyggandet av en kundrelation. 
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6.2 Kunskapsbidrag 

Studien bidrar med en ökad förståelse för hur frisörer arbetar för att skapa och behålla relationen 

med kunden. Studien bidrar också med en förståelse för vad kunder anser vara väsentligt när de 

besöker frisören. Med hjälp av den information som framkommer i undersökningen kan frisörer 

utläsa faktorer som kunder anser ha en stor roll vid ett besök hos frisören. Nya frisörer kan få en 

insikt i hur etablerade frisörer arbetar och kan använda den informationen för att skapa en 

relation med kunder. 

6.3 Förslag till vidare forskning  

Ett förslag på vidare forskning är att fortsätta utforska frisörbranschen, men att titta ännu närmre 

på det utifrån kundens perspektiv. Det skulle gå att göra en kvantitativ studie i form av en 

enkätundersökning för att få flera svar från kunder och kunna hitta flera betydande faktorer när 

det kommer till att bygga en relation till sin frisör.  Det skulle också vara intressant att titta på 

frisörsalonger, till exempel kedjor och inte enbart enskilda frisörer och se om sättet de arbetar 

på skiljer sig från egenföretagare.  Ett annat förslag är göra en liknande studie men att lägga 

fokus på en annan typ av tjänsteföretag, exempelvis undersöka hur relationer och lojalitet ser ut 

i andra branscher.  
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I 
 

Bilaga 1  

 

Intervjuguide frisörer 

1.  Hur skulle du beskriva salongen där du jobbar? Vilken typ av kunder med mera.  

2. Hur många år har du arbetat i branschen? 

3. Vilken utbildning har du? 

4. Hur arbetar du för att skapa långsiktiga relationer med kunderna? 

5. Är det viktigt för dig att ha lojala kunder? Varför?  

6. Hur arbetar du för att behålla befintliga kunder? Vad är den största utmaningen? 

7. Har lojala kunder en stor roll när det kommer till överlevnad av salongen?  

8. Hur tror du att kunden tänker kring begreppet förtroende när de går till frisören?  

9. Om en ny kund kommer till salongen, hur arbetar du för att behålla kunden?  

10. Varför tror du att dina kunder är lojala till just dig?  

11. Hur tänker du kring konkurrenter?  

12. Håller du dig uppdaterad för att kunna erbjuda kunderna mer än konkurrenterna kan? Hur 

då?  

13. Hur ser du på begreppet förtroende? Hur arbetar du för att bygga förtroende till kunderna?  

14. Vad anser du är kundens roll när tjänsten utförs?  

15. Hur kan du påverka kundens upplevelse av tjänsten?  

16. Om en kund skulle vara missnöjd, hur hanterar du det?  

17. Jobbar du för att utveckla individuella kundrelationer till exempel genom att skräddarsy 

personliga erbjudanden till varje kund?   

18. Anser du att det viktigt att kunna uppfylla kundens alla förväntningar/krav? Varför?  

19. Upplever du att du har mest stamkunder (återkommande kunder) eller nya kunder?  

  



II 
 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide fokusgrupper 

1. Hur tänker du kring begreppet förtroende när du går till frisören?  

2. Är du lojal till någon frisör? Varför/varför inte?  

3. Om du blir missnöjd med din frisör vad gör du då?  

4. Hur bör frisören hantera en situation där kunden är missnöjd?  

5. Vad kan frisören göra för att påverka din upplevelse av tjänsten?  

6. Vilken roll har du som kund i utförandet av tjänsten?  

7. Varför gick du till den frisör du gör första gången?  

8. Är det viktigt för dig att du får personliga erbjudanden av din frisör? Varför?   

9. Hur anser du att en frisör ska arbeta för att du ska vilja komma tillbaka?  

 

  



III 
 

Bilaga 3 

 

Operationalisering intervju frisörer  

De tre första frågorna ställs för att få en överblick om frisörens utbildning, vilken typ av salong 

de anser sig ha och hur länge de arbetat som frisör.  

 

1.  Hur skulle du beskriva salongen där du jobbar? Typ av kunder med mera. 

 

2. Hur många år har du arbetat i branschen? 

 

3. Vilken utbildning har du? 

 

Relationsmarknadsföring  

4. Hur arbetar du för att skapa långsiktiga relationer med kunderna?  

Frågan är kopplad till relationsmarknadsföringen som bygger på relationer och interaktion. 

Frågan ställdes för att få reda på vad frisörerna gör för att skapa långsiktiga relationer till 

kunderna.  Gummesson (2002) menar på att kundvård är en central del och intresset för att 

behålla, vårda och utveckla existerande relationer har ökat.  

Lojalitet  

5. Är det viktigt för dig att ha lojala kunder? Varför?  

Frågan ämnar ta reda på om frisören anser det vara väsentligt med lojala kunder. Definition av 

lojalitet beskrivs av Oliver (1990) som ett starkt åtagande till att åter köpa samma produkt i 

framtiden och på sätt skapa ett upprepat köpbeteende trots att det finns konkurrenter som 

försöker vinna över konsumenten. 

Relationsmarknadsföring 

6. Hur arbetar du för att behålla befintliga kunder? Vad är den största utmaningen? 

Frågan har ställts för att få reda på hur frisörer gör för att behålla sina befintliga kunder. 

Relationsmarknadsföring erbjuder möjligheten till längre kundrelationer och därmed lägre 

kostnader, det leder till bättre lönsamhet (Gummesson, 2002).  

Lojalitet  

7. Har lojala kunder en stor roll när det kommer till överlevnad av salongen?  

Frågan har ställts för att få reda på om frisören är beroende av sina lojala kunder. Lojalitet är 

något som bör eftersträvas, det inte är lätt för företag att attrahera och behålla kunder eftersom 

utbudet i de flesta branscher är stort (Kotler, Armstrong & Parment, 2013) 

Förtroende  



IV 
 

8. Hur tror du att kunden tänker kring begreppet förtroende när de går till frisören?  

Frågan avser att svara på hur frisören tänker kring förtroende utifrån kundens perspektiv. 

Relationsmarknadsföring betonar relationer mellan aktörer, därför antas det att förtroende har 

en väsentlig roll att fylla i utvecklingen av permanenta kunder (Svensson 2001). Förtroende är 

en väsentlig faktor för fastställandet av långsiktiga relationer mellan tjänsteföretag och deras 

kunder Mayer 1995.  

Relationsmarknadsföring  

9. Om en ny kund kommer till salongen, hur arbetar du för att behålla kunden?  

Frågan ställdes för att få reda på vad frisören gör för att försöka behålla även nya kunder som 

kommer till salongen.  Lojalitet och särskilt kundlojalitet är något som betonas i 

relationsmarknadsföring.  Kontakten med ett nytt kundämne ska förhoppningsvis leda till en 

första affär och därmed en ny kund (Gummesson, 2002). 

Lojalitet 

10. Varför tror du att dina kunder är lojala till just dig?  

Frågan avser svara på hur frisörer arbetar med lojalitet och varför de tror att deras kunder är 

lojala till just dem. Lojala kunder är lojala till företaget, de köper i stort sätt eller endast 

företagets produkter eller tjänster Dahlén och Lange (2009) Nöjda kunder är i allmänhet mer 

lojala och företag får på det sättet en större del av kundens köpkraft (Kotler, Armstrong & 

Parment, 2013).  

Lojalitet  

11. Hur tänker du kring konkurrenter?  

Frågan avser svara på hur frisörer ser på konkurrenter. Lojalitet gör att konsumenter mer 

mottagliga för ett företags marknadskommunikation samt mindre mottagliga för konkurrenters 

kommunikation(Dahlén & Lange, 2009). 

Förtroende  

12. Håller du dig uppdaterad för att kunna erbjuda kunderna mer än konkurrenterna kan? Hur 

då?  

Frågan ämnar svara på om frisören håller sig uppdaterad för att kunna konkurrera ut andra 

frisörer. På grund av en ökad konkurrens och mer sofistikerade och informerade kunder, har det 

blivit allt centralare för tjänsteföretag att förstå vilka faktorer som påverkar utvecklingen av att 

bygga upp en nära relation till sina kunder (Carter 2008)Trovärdighet speglar en köpares tro att 

leverantören har tillräckligt kompetens för att utföra jobbet på ett effektivt och pålitligt sätt 

(Ganesan 1994). Kompetens när det kommer till bastjänsten eller produktutbudet kan vara av 

litet värde på starkt konkurrensutsatta marknader, såvida inte tjänsten på något sätt skiljer sig 

från konkurrenskraftiga erbjudanden. (Coulter och Coulter, 2002) 

Förtroende  

13. Hur ser du på begreppet förtroende? Hur arbetar du för att bygga förtroende till kunderna? 

Förtroende 
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Frågan ställdes för att få reda på hur frisören ser på förtroende och hur de arbetar för att skapa 

ett förtroende till sina kunder. Framgångsrika relationer inom marknadsföring kräver att det 

finns ett förtroende i relationen (Svensson, 2001)  

Tjänstemarknadsföring   

14. Vad anser du är kundens roll när tjänsten utförs?  

Frågan har ställts eftersom teorin inom tjänstemarknadsföringen anser att kunden har en stor roll 

när det kommer till tjänster. Inom många tjänster är kunden medskapare av värdet av servicen 

och därför spelar kunden en nyckelroll i serviceleveransprocessen. (Zeithaml, Bitner, och 

Gremler, 2010) 

Kundnöjdhet  

15. Hur kan du påverka kundens upplevelse av tjänsten?  

Frågan ämnar svara på hur frisören gör för att ta se till att kunden får den bästa möjliga 

upplevelsen under deras besök. Kundnöjdhet är en attitydliknande känsla som kunden har till en 

tjänst eller vara efter att den har blivit köpt eller använd, kundens alla förväntningar blir 

uppfyllda(Evans, Foxall, Jamal, 2006) 

Kundnöjdhet 

16. Om en kund skulle vara missnöjd, hur hanterar du det?  

Frågan ställdes för att svara på hur frisören hanterar en situation där kunden är missnöjd. En 

kund som är missnöjd kan de dela med sig av sina negativa erfarenheter till andra genom negativ 

word-of-mouth-marknadsföring, därför måste företaget hantera missnöjda kunder på ett bra sätt 

(Evans, Foxall, Jamal, 2006) 

Relationsmarknadsföring  

17. Jobbar du för att utveckla individuella kundrelationer till exempel genom att skräddarsy 

personliga erbjudanden till varje kund?   

Frågan avser att svara på hur frisören arbetar med att utveckla individuella relationer till 

kunderna. Relationsmarknadsföring riktar sig till individen, varje kund blir sitt eget segment 

(Gummesson, 2002).  

Kundnöjdhet 

18. Anser du att det viktigt att kunna uppfylla kundens alla förväntningar/krav? Varför?  

Frågan har ställts för att svara på om frisören anser det väsentligt eller inte att möta kundens 

krav. Förväntningar före köpet utgör åsikter om den prestationsförmåga som kunden föreställer 

sig att produkten/ tjänsten har medan efterköpskänslor handlar om kundens tankar om hur bra 

produkten eller tjänsten faktiskt har fungerat. (Evans, Foxall, Jamal, 2006) 

Lojalitet  

19. Upplever du att du har mest stamkunder (återkommande kunder) eller nya kunder?  

Frågan ämnar besvara om frisören anser sig ha mycket lojala kunder. Lojala kunder är lojala till 

företaget, de köper i stort sätt eller endast företagets produkter eller tjänster. (Dahlén och Lange, 

2009) 



VI 
 

Fråga   Undersöker  Teorikoppling  Källa  

1 Inledande fråga Nej  Nej  

2 Inledande fråga  Nej  Nej  

3 Inledande fråga Nej  Nej 

4 Hur långsiktiga 

relationer med 

kunderna skapas 

Relationsmarknadsföring  Gummesson (2002) 

5 Vikten av att ha 

lojala kunder 

Lojalitet Oliver (1990) 

6 Hur frisören arbetar 

för att behålla 

befintliga kunder 

Relationsmarknadsföring  Gummesson (2002) 

7 Om frisören är 

beroende av lojala 

kunder 

Lojalitet  Kotler, Armstrong 

& Parment, (2013) 

8 Frisören tankar 

kring förtroende 

utifrån kundens 

perspektiv 

Förtroende  Svensson (2001), 

Mayer (1995) 

9 Vad frisören gör för 

att försöka behålla 

nya kunder som 

kommer till 

salongen 

Relationsmarknadsföring  Gummesson (2002) 

10 Hur frisörer arbetar 

med lojalitet och 

varför de tror att 

deras kunder är 

lojala till just dem 

Lojalitet  Dahlén och Lange 

(2009)  

 

Kotler, Armstrong 

& Parment (2013) 

11 Hur frisörer ser på 

konkurrenter 

Lojalitet  Dahlén och Lange 

(2009) 

12 Hur frisören ser på 

förtroende och hur 

de arbetar för att 

Förtroende  Svensson (2001) 



VII 
 

skapa ett förtroende 

till sina kunder 

13 Vad anser frisören 

kundens roll vara 

vid besöket  

Tjänstemarknadsföring   Zeithaml, Bitner, 

och Gremler (2010) 

14 Vad frisören gör för 

att ta se till att 

kunden får den 

bästa möjliga 

upplevelsen  

Kundnöjdhet  Evans, Foxall, 

Jamal, (2006) 

15 Vad frisören gör om 

en kund är missnöjd  

Kundnöjdhet  Evans, Foxall, 

Jamal, (2006) 

16 Hur frisören arbetar 

med att utveckla 

individuella 

relationer till 

kunderna  

Relationsmarknadsföring  Gummesson (2002)  

17 Varför det anses 

väsentligt eller inte 

att möta kundens 

krav 

Kundnöjdhet  Evans, Foxall, 

Jamal, (2006) 

18 Om frisören 

upplever ha lojala 

kunder eller inte 

Lojalitet  Dahlén och Lange, 

(2009) 

19  Övrigt Nej Nej 
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Bilaga 4 

Operationalisering fokusgrupper 

Förtroende 

1. Hur tänker du kring begreppet förtroende när du går till frisören?  

Frågan har ställts för att få en förståelse hur kunder tänker kring begreppet förtroende när de går 

till frisören.  

Lojalitet 

2. Är du lojal till någon frisör? Varför/varför inte?  

Frågan ämnar svara på om kunder är lojala till någon frisör och anledningen till att de är det eller 

inte.  

Kundnöjdhet 

3. Om du blir missnöjd med din frisör vad gör du då?  

Frågan avser svara på hur kunden reagerar vid missnöje.  

Kundnöjdhet 

4. Hur bör frisören hantera en situation där kunden är missnöjd?  

Frågan har ställts för att få reda på hur kunder anser att en frisör bör agera om kunden är  

missnöjd.  

Kundnöjdhet 

5. Vad kan frisören göra för att påverka din upplevelse av tjänsten?  

Frågan avser att besvara hur frisören kan påverka upplevelsen för kunden när den besöker 

salongen.  

Tjänstemarknadsföring 

6. Vilken roll har du som kund i utförandet av tjänsten?  

Frågan ämnar besvara vad kunderna anser själva vad de har för roll när de går till frisören  

Kundnöjdhet 

7. Varför gick du till den frisör du gör första gången?  

Frågan har ställts för att få reda på anledningen till att kunden valde att gå till frisören för första 

gången, för att se om Word-of-mouth marknadsföring har spelat roll till exempel.  

Relationsmarknadsföring 

8. Är det viktigt för dig att du får personliga erbjudanden av din frisör? Varför?   

Frågan avser besvara om kunderna anser att det är väsentligt att de får unika erbjudanden när de 

besöker frisören 

Lojalitet 
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9. Hur anser du att en frisör ska arbeta för att du ska vilja komma tillbaka?  

Frågan ämnar besvara vad kunderna anser att en frisör kan göra för att kunden ska vilja 

återkomma och bli en lojal kund. 

Fråga  Undersöker  Teorikoppling Källa  

1 Hur kunden tänker 

kring förtroende när 

de besöker frisören  

Förtroende  Svensson (2001), 

Mayer (1995) 

2 Om kunden är lojal 

till någon frisör och 

varför de är det eller 

inte  

Lojalitet  Dahlén och Lange, 

(2009) 

3 Vad kunden gör om 

den blir missnöjd 

med frisören  

Kundnöjdhet  Evans, Foxall, 

Jamal, (2006) 

4 Vad kunden anser 

frisören bör göra 

om kunden är 

missnöjd  

Kundnöjdhet  Evans, Foxall, 

Jamal, (2006) 

5 Vad kunden anser 

frisören kan göra 

för att påverka 

tjänsten  

Kundnöjdhet Evans, Foxall, 

Jamal, (2006) 

6 Viken roll kunden 

själv har när de går 

till frisören  

Tjänstemarkandsföring Zeithaml, Bitner, 

och Gremler (2010) 

7 För att se av vilken 

anledning kunden 

gick till den frisör 

de gör för första 

gången  

Kundnöjdhet  Evans, Foxall, 

Jamal, (2006) 

8 Om det är 

betydande för 

kunden att få 

erbjudanden av sin 

frisör  

Relationsmarknadsföring  Gummesson (2002) 

9 Hur kunden anser 

frisören bör arbeta 

för att de ska vilja 

komma tillbaka 

Lojalitet  Dahlén och Lange, 

(2009) 

 


