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Sammanfattning 
 
 
Uppsatsens titel:  Vikten av kundrelationer i mindre tjänsteföretag 
    � en studie om kundrelationer 
 
Seminarie datum: 2007-05-29 
 
Program:  Marknadsföringsprogrammet, Kandidatuppsats 10p 
 
Författare:  Marina Bozicevic  
   Mirjana Trajcevska  
   Sonja Widriksson 
 
Handledare:  Thomas Helgesson 
 
Problemställning: Studiens problemställning lyder som följer: Hur bygger, behåller mindre 

tjänsteföretag kundrelationen samt hur personalen påverkar relationen? 
  
Syfte: Syftet med studien är att söka reda på existerande teori kring ämnet 

kundrelationer, samt beskriva hur ett mindre tjänsteföretag agerar för att 
skapa en så god kundrelation som möjligt. Studien kommer även att 
resultera i ny kunskap inom ämnet kundrelationer.  

 
Metod: I studien användes en kvalitativ metodansats samt primär- och 

sekundärdata. För att kunna gå på djupet i den kvalitativa metodansatsen 
valdes olika kriterier ut genom en mindre enkätundersökning. Utifrån 
dessa svar kunde nio potentiella fallföretag väljas ut och efter gallring 
bland dem återstod tre av dem. Med de tre utvalda fallföretagen 
genomfördes därefter en formell intervju. 

 
Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen består av hur företag bygger upp, 

underhåller och behåller långsiktiga kundrelationer samt personalens 
betydelse i dessa. Även �Porters-five-forces� användes för att beskriva 
fallföretagens nuläge. 

 
Empiri: Vi har intervjuat frisörer på Salong Chess, Ing-Britts Frisyrhörna och 

Salong Image. Samtliga frisörer är verksamma i Halmstad men utanför 
stadskärnan. 

 
Slutsatser: Studien tyder på att mindre tjänsteföretag som funnits i branschen en 

längre tid och lyckats bygga upp goda kundrelationer överlever och 
behåller sin position på marknaden utan några större marknadsaktiviteter. 
De tre tjänsteföretagen använder sig medvetet av 
marknadsföringsverktyget �word-of-mouth�, det vill säga att deras 
kunder talar väl om dem till vänner och bekanta. Vidare har vi kommit 
fram till att personalen påverkar företagets kundrelationer i stor 
utsträckning eftersom det är de som utför tjänsten och bygger upp 
relationen med kunden. Uppbyggandet av kundrelationen underlättas 
genom att lyssna på kundens föränderliga behov och önskemål.  
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Det har varit mycket roligt och inspirerande att genomföra denna studie. Den har kantats 
av livliga, intensiva och givande diskussioner som fört arbetet framåt under våren. Vi vill 
här uttrycka vår tacksamhet till de personer som bidragit till att studien blivit till det den 
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konstruktiv kritik och nya objektiva infallsvinklar under arbetets gång. Även ett stort tack 
till våra opponenter. 
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1. Inledning 
I studiens första kapitel behandlas problembakgrund och problemställning. Detta för att 
ge läsaren en överblick av hur samhället har utvecklats och förändrats över en längre 
tid. Därefter följer syfte, definitioner och avgränsningar för att ge en klarare bild av 
studien. 
 

1.1 Problembakgrund 
De senaste årtionden har marknadsföring gått från att vara massmarknadsföring till att bli 
relationsbaserad marknadsföring. Under industrisamhället på 1950-talet låg företagens 
fokus på att tillverka så många produkter som möjligt, för att sedan kunna sälja så många 
som möjligt. Under årens lopp blev massmarknadsföringen allt mindre effektiv och 
företagens lönsamhet började svikta. Under 1970-80-talet förändrades 
marknadssituationen för företagen. Utbudet kom att bli större än efterfrågan och det 
spelade ingen roll hur mycket marknadsföring företagen ägnade sig åt eftersom 
marknaden börjat bli mättad. Företagen insåg att de var tvungna att tillgodose den 
individuella kundens behov och sätta dennes behov i centrum för att överleva och behålla 
en stark position på marknaden. Detta ledde till att en ny trend började ta form, 
relationsmarkandsföringstrenden (Gummesson, 2002). 
 
Företag som enbart erbjöd produkter hade svårt att konkurrera och få kunden att köpa 
deras varor. Företagen var tvungna att erbjuda tjänster eller mer service av produkten för 
att kunden skulle köpa deras produkt. De blev även tvungna att satsa allt mer på 
marknadsföring för att överhuvudtaget kunna konkurrera på marknaden (Kotler, 
Armstrong, Saunders, Wong, 2002).  
 
Enligt Dyché (2002) segmenterades målgrupperna allt mer under 1990-talet för att på så 
vis få en effektivare marknadsföring. Buttle (1996) menar att marknadsförings-
strategierna formades om och det främsta verktyget i strategierna var kunskapen om den 
individuella kunden.  
 
Marknadsföringsstrategiernas utveckling grundas även i den allt mer intensiva och 
hårdnande konkurrensen, som har sitt ursprung i den ökade globaliseringen. Marknaden 
har dessutom blivit mer segmenterad, vilket har lett till att företag måste hitta alternativa 
konkurrensfördelar eftersom det inte är tillräckligt med en hög produktkvalitet. 
Utvecklingen av marknadsföringsstrategierna kommer även från kundens varierande 
behov och dennes föränderliga köpbeteende (Buttle, 1996).  
 
Speciellt för tjänsteföretag har kundrelationen en stor betydelse vilket är en av orsakerna 
till varför små lokala företag under alla tider haft goda relationer med sina kunder [1]. 
Enligt Blomqvist, Dahl, Haeger (1999) är det viktigt för ett litet företag att ha tydliga 
kundstrategier för att lyckas bli ett kundnära företag med goda kundrelationer. Små 
företag lever ofta på sina relationer och skulle dessa brytas skulle företaget troligtvis 
försvinna från marknaden (Trostek, 1995). 
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1.2 Problemställning 
Målet med relationsmarknadsföring är att få en ökad kundlojalitet och en bestående 
lönsamhet och i förlängningen innebär det att skapa långsiktiga kundrelationer. För att 
företaget ska kunna lyckas med det krävs både en låg kundomsättning samt att de 
befintliga kunderna är lojala (Blomqvist et al., 1999). Detta ligger till grund för studiens 
problemställning. 
 
Studiens problemställning är som följer; 

• Hur bygger mindre tjänsteföretag upp kundrelationen?  
• Hur agerar mindre tjänsteföretag för att behålla kundrelationen? 
• Påverkar personalen tjänsteföretags kundrelationer? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att söka reda på existerande teori kring ämnet kundrelationer, samt 
beskriva hur ett mindre tjänsteföretag agerar för att skapa en så god kundrelation som 
möjligt. Studien kommer även att resultera i ny kunskap inom ämnet kundrelationer.  
 

1.4 Definitioner 
Kund  Med ordet kund menas en person som har behov, önskemål och 

förväntningar vilka ska tillgodoses med olika typer av erbjudanden 
(Kotler et al., 2002)  

 
Goda    Med goda kundrelationer avses de relationer som är både 
Kundrelationer ömsesidiga och gynnar båda parter samt att relationen är   
   långsiktig (Blomqvist et al., 1999). 
 
Mindre företag Småföretag definieras enligt EU:s standard då de har mindre än 

200 anställda. I Sverige är de flesta företagen dock mindre än så 
och 98 % av alla företag mindre än 20 anställda. Med mindre 
företag menas i denna studie företag som har 0-19 anställda [2]. 

  

1.5 Avgränsningar 
Relationsmarknadsföring är ett brett ämne och vi har valt att avgränsa oss till 
kundrelationer i mindre tjänsteföretag. Kundrelationer kan studeras ur både kund- och 
företagsperspektiv och vi har valt att studera det sistnämnda. Då kundrelationer kommer 
att belysas ur ett mindre tjänsteföretags perspektiv kommer kunders åsikter medvetet inte 
behandlas i någon större utsträckning.  
 
Studien skulle genomföras under tre månader vilket var avgörande för en avgränsning i 
antal fallföretag som skulle ingå. Eftersom tidsbristen var ett faktum bestämdes att det 
vore hög rimlighet att hinna studera fyra fallföretag. När det gällde vilka fyra fallföretag 
som skulle ingå i studien valdes de som konkurrerar om samma kunder, det vill säga de 



 8

som erbjuder likvärdiga frisörtjänster till damer, herrar samt barn. Även en avgränsning 
gjordes av det geografiska läget då det dels gjordes en avgränsning från Halmstad 
kommun till Halmstad stad och dels de som låg utanför stadskärnan/centrum, men 
tillhörde Halmstad stad. Denna avgränsning valde vi att göra eftersom vi ville studera hur 
mindre tjänsteföretag bygger, behåller kundrelationen samt hur personalen påverkar 
relationen? Det som var avgörande för att studien skulle belysa kundrelationer var på 
grund av att kunder ansåg att den personliga relationen till frisören var av stor betydelse 
vid val av frisörsalong, inte salongens läge eller dess priser. 
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2. Teoretisk referensram  
För att få stöd för undersökningen används en teoretisk referensram. I följande kapitel 
ges en inblick i hur företag bygger upp, underhåller och behåller långsiktiga 
kundrelationer. Den teoretiska referensramen tar även upp personalens inverkan på 
kundrelationen.   
 

2.1 Kundrelationer 
Enligt Sewell & Brown (2003) ingår relationer som uppstår mellan ett företag och en 
kund i ett ständigt kretslopp. Behandlas kunden väl ökar förutsättningen för att han/hon 
kommer tillbaka, dels för ett väl utfört arbete men även för den goda relationen. Om 
kundens behov blir tillfredsställt är han/hon mer villig att betala ett högre pris, detta leder 
i sin tur att personalen behandlar kunden bättre, då de vet att han/hon ständigt 
återkommer. Om kunden känner sig speciell och välkommen kommer han/hon med större 
sannolikhet att bli en lojal kund och kretsloppet är slutet. 

2.1.1 Förutsättningar för kundrelationer 
Bakom framgångsrika företag står ofta personalens höga kompetens. Medarbetarnas 
kompetens är nödvändig för organisationens framgång och konkurrenskraft. Det är därför 
som varje anställds kompetens bör utvecklas för att stärka både individen och 
organisationen och därmed får företaget en konkurrensfördel (Blomqvist et al., 2004). 
Enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) finns det två olika motivationsmodeller som ett 
företag kan använda sig av för att motivera de anställda. Det ena är Herzbergs 
motivationsmodell som bygger på att tillfredsställa de anställda på ett sätt så att de 
presterar bättre. Det görs genom olika motivationsfaktorer som till exempel att företaget 
ser till att de anställda kan se resultatet av sitt arbete att företaget visar erkännande för ett 
väl utfört arbete och ser till att arbetsuppgifterna är tillfredsställande i sig. 
Motivationsfaktorer kan också vara att delegera både ansvar och kontroll till de anställda 
liksom att främja deras utveckling. Utöver motivationsfaktorerna bygger Herzbers 
motivationsmodell på hygienfaktorer. Hygienfaktorerna handlar de anställdas missnöje 
av hur arbetsuppgiften löses, inte själva innehållet i arbetet. Dessa faktorer är knutna till 
omvärlden i form av företagets politik och administration. Hur arbetsledningens, chefens 
kompetens kan eller inte kan vägleda underordnade liksom relation mellan dem. Lönen, 
anställningstrygghet och hur arbetsförhållanden påverkar privatlivet är också 
hygienfaktorer som påverkar de anställdas missnöje. Den andra motivationsmodellen är 
Hackman & Oldhams motivationsmodell som bygger på själva arbetsuppgiften. Genom 
att ha rätt organisationsstruktur blir arbetsuppgiften automatiskt motiverande. 
Arbetsuppgiften ska också kännetecknas av något, till exempel krav på varierande 
kunskaper. Den ska vara meningsfull och avslutningsvis leder själva arbetsuppgiften till 
att den anställde får en stark vilja att prestera (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
 
Edvardsson (1996) håller med Jacobsen & Thorsvik (2002) angående de två motivations-
modellerna då han instämmer i att de anställda måste ha en möjlighet att kunna utveckla 
sin kompetens eftersom det är av stor betydelse för deras välbefinnande, hälsa, arbets-
engagemang och för deras möjligheter att prestera på bästa sätt. När de känner att de kan 
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tillföra något unikt och innovativt ökar deras självförtroende och därmed trivseln på 
arbetsplatsen.  
 
Enligt Trostek (1995) är de anställda den viktigaste tillgången för mindre företag och 
därför bör mindre företag lägga ner extra mycket energi på att anställa välmotiverad 
personal. De bör även bygga upp goda relationer med de anställda och se till att de trivs. 
För att åstadkomma detta bör företaget utveckla kort- och långsiktiga motivationsfaktorer 
för sin personal. Kortsiktiga faktorer handlar bland annat om att ge de anställda 
löneökning och bättre arbetsredskap. Långsiktiga faktorer handlar bland annat om att ge 
de anställda större inflytande och självbestämmande över både arbetstakt och 
arbetsmetoder. Ledningen ska även ha utvecklingssamtal med de anställda där båda 
parter kan framföra sina synpunkter. Under dessa samtal kan mycket information, som de 
anställda annars aldrig skulle våga eller vilja säga, fås fram. Det gäller till exempel idéer 
om förbättringar och nya sätt att arbeta på. Gordon (1998) tillägger också att de anställda 
gör ett bättre jobb om de har öppna dialoger med ledningen eller andra personalansvariga. 
Det får dem att känna större ansvar, möjlighet till bättre jobbvillkor samtidigt som det 
kan leda till en möjlighet för ledarskap. 
 
Enligt Sewell & Brown (2003) är det viktigt att företaget ser både den anställde och 
kunden som viktig. Ingen kan göra ett bra jobb om den inte trivs på sin arbetsplats. Det är 
därför av betydelse att arbetsmiljön är ren, fräsch och att personalen har �sitt� 
kontorsutrymme med personliga saker. Genom att skapa en familjestämning, hjälpa de 
anställda med till exempel läkare, advokater och revisorer, minskar risken för att de 
anställda börjar arbeta hos en konkurrent. Med hjälp av olika �tacksystem� såsom en 
klapp på axeln så fort någon gjort något bra eller genom att anordna olika former av 
aktiviteter kan ledningen visa sin tacksamhet gentemot de anställda. 
 
När företaget ska nyanställa är det viktigt att de får tag i �rätt� person. Det är då viktigt 
att ta hänsyn till personlighet och framgångshistoria eftersom en persons tidigare 
framgångar oavsett om det gäller jobb, ledarskap eller idrott ger en signal om att de 
sannolikt kommer att sköta sig bra i framtiden också enligt Sewell & Brown (2003). 
Norrman (1992) anser att personalen är företagets nyckelresurs och ofta har eftertraktade 
personer redan ett annat jobb, vilket gör att företaget får söka upp den person de anser 
platsar för tjänsten. Andra faktorer som spelar stor roll är om personen kan tänkas �passa 
in� i gänget. Att de har �rätt� karaktär till exempel om företaget har en policy att vara 
drogfria är det viktigt att den nyanställde inte tar droger. Enligt Gordon (1998) så gör de 
anställda också ett bättre jobb om de trivs tillsammans vilket gör att den goda lagandan 
även sprids till kunderna som känner att det är ett trevligt företag att besöka.  
 
Edvardsson (1996) anser att när ett företag har hittat bra och kompetent personal gäller 
det att hålla kvar dem eftersom kunder bygger upp speciella band och har speciella 
relationer med en viss anställd. Ledningen ska se till att de anställda trivs bland annat 
genom att visa uppskattning och hjälpa till om något är oklart. För att minska 
personalomsättningen bör ledningen sträva efter att ständigt berömma och uppmuntra de 
anställda för väl utfört arbete. Ledningen ska också se till att de anställda ges möjlighet 
att uttrycka sitt missnöje, men också kunna ge förslag på förbättringar. Gordon (1998) 
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poängterar betydelsen av att ha kompetent personal men även betydelsen av deras 
kompetensutveckling. Personalen ska kunna förutse vad kunden kommer vilja ha i 
framtiden och ta hänsyn till hur hans/hennes behov förändras över tiden. Chaffey, Mayer, 
Johnston, Ellis-Chadwick (2003) betonar hur viktigt det är att företag håller sig 
uppdaterade om vad som händer i omvärlden och anser att uppdateringen kan ske genom 
att till exempel läsa tidningar, surfa på Internet och utveckla ett brett kontaktnät. 
 
Enligt Gordon (1998), Blomqvist et al. (1999) och Edvardsson (1996) är det ledningens 
uppgift att se till att de anställda går på utbildningar för att hålla sig uppdaterade. 
Edvardsson (1996) menar också att personal som går på utbildningar inte bara uppdaterar 
sin kunskap, utan de får även idéer och tips av andra aktörer i branschen. Genom att 
tillföra verksamheten innovationer blir de också mer konkurrenskraftiga. 
Konkurrenskraften ökar också om personalen får ta del av större förändringar som ska 
ske inom företaget. Blomqvist et al. (1999) anser att förändringar inte behöver vara stora 
och radikala, utan kan vara mindre förändringar som sker stegvis stärker kundrelationen. 
Genom att berätta dessa förändringar/nyheter och på så vis informera kunden är 
chanserna större att kunden blir lojal. Genom att kontinuerligt erbjuda kunden nya och 
meningsfulla fördelar minskas risken för att han/hon blir uttråkad på det �normala� och 
lämnar företaget för en konkurrent som anses vara modernare och som erbjuder 
honom/henne bättre tjänster.  

2.1.2 Bygga kundrelationer 
För att bygga långsiktiga kundrelationer anser Blomqvist et al. (1999) att företaget måste 
ta hänsyn till interaktiviteten med kunden. Interaktiviteten skiljer sig åt mellan kunder, 
vilket gör att personalen måste anpassa informationsutbyte till varje enskild individ. Det 
handlar om att bygga en lärande dialog som är ömsesidig, se till att den är under ständig 
utveckling samt att anpassa kundrelationen och processen till varje individ. Ju fler direkta 
eller indirekta processer kunden är involverad i desto större möjlighet har företaget att 
skräddarsy sin verksamhet. Interaktiviteten är därför en förutsättning för att företaget ska 
kunna bygga goda kundrelationer.  
 
Enligt Blomqvist et al. (1999) samt Norrman (1992) är det av central betydelse att 
företaget ger ett bra första- likväl som ett bra sista intryck. Det är oerhört viktigt att 
kunden känner förtroende för hela verksamheten. Om en kund till exempel får ett dåligt 
första intryck är det ofta svårt för företaget att reparera den skadan. Det sista intrycket är 
det som kunden bär med sig och förmedlar vidare till sin umgängeskrets, så kallad 
�word-of-mouth� (WOM). Det sista intrycket är även det som är avgörande för om det 
blir återköp. Även Hallström & Jönsson (1991) delar Blomqvist et al. (1999) och 
Norrmans (1992) åsikt och menar att positiva associationer vid första besöket är viktigt 
eftersom det är dem som kunden sedan använder sig av för att bilda sin uppfattning om 
företaget.  
 
Enligt Grönroos (1996) finns det tre taktiska element som företaget kan använda sig av 
för att bygga upp en god kundrelation. Det första elementet är att söka direktkontakt med 
kunden, lyssna på honom/henne och komma ihåg vad han/hon tycker om. Vidare anser de 
tre författarna Grönroos (1996), Blomqvist et al. (2004) och Kahn (1995) att genom det 
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taktiska elementet kan företaget inhämta den kunskap som är viktig för en kundnära 
verksamhet samt för att reklamkampanjer och säljkontakterna blir mer 
relationsorienterade. Grönroos (1996) taktiska element nummer två är att ha en väl 
uppbyggd databas bestående av kundinformation. En väl uppbyggd kunddatabas ökar 
flexibiliteten i kontakten mellan företaget och kunden samtidigt som det underlättar 
framtida marknadsaktiviteter. Det är både enkelt och går snabbt att plocka fram 
information om en viss kund innan till exempel själva kundmötet. Genom ett 
kundregister kan personalen på ett smidigt sätt komma ihåg vad kunden tycker om och se 
till att han/hon känner sig speciell. Det kan till exempel handla om något som är så enkelt 
som att fråga hur det var på semesterresan. Gordon (1998) betonar hur viktigt det är att 
besitta kunskap om kunden eftersom den lagrade kunskapen hjälper företaget till att 
indirekt få lojala kunder. Det tredje elementet är att skapa ett kundorienterat 
servicesystem, det vill säga personal, teknologi, kunder och tid. Tyngdpunkten ligger 
dock på tekniken, men inte i produktionsorienterade system utan i kundorienterade. 
Genom att erbjuda kunden en helhetslösning kan relationsmarknadsföringen användas på 
ett bättre sätt och verksamhetens mål kan lättare nås (Grönroos, 1996). 
 
För att kunna bygga upp en långsiktig kundrelation och ge den service som kunden 
önskar måste personalen ge honom/henne en möjlighet att tala, det vill säga lyssna på 
honom/henne. Genom det kan personalen på ett enkelt sätt få reda på vad som är viktigt 
för just den enskilde individen. Om företaget ska bli framgångsrikt måste de behandla 
alla så som de själva vill bli behandlade (Sewell & Brown, 2003). Blomqvist et al. (2004) 
delar Sewell & Browns (2003) åsikt och menar att företaget måste anpassa sig till den 
enskilda kundens situation. Företagets personal måste vara förberedd när kunden väl är 
villig att föra en konversation samtidigt som de måste kunna se när kunden är mottaglig 
för betjäning av företagets erbjudanden. Genom detta kan företaget skaffa sig de kunder 
de önskar samt utveckla de relationer som är ömsesidiga och värdefulla.  

2.1.3 Kundvård 
Sewell & Brown (2003) menar att det inte finns något viktigare än kunden. De anställda 
måste förstå att hur mycket de än skulle vilja sälja en produkt eller vara produktiva, blir 
de avskedade om de behandlar kunder eller arbetskamrater illa. Blomqvist et al. (2004) 
menar att företag ibland fokuserar för mycket på själva kundmötet så att relationen som 
helhet kommer i skuggan. Därför är det viktigt att ständigt utveckla hanteringen av 
kunden både på kundmötesnivå och på relationsnivå. Till exempel så kan något som 
kunden upplever som viktigt i kundmötet vara utan större betydelse när han/hon värderar 
hela sin relation med företaget. 
 
Enligt Sewell & Brown (2003) brukar kundservice ses som det varma och sköna, det vill 
säga leenden och artighet men det innefattar betydligt mer än så. För att kunna 
åstadkomma en så hög service som möjligt vilket i slutändan leder till en nöjd kund 
måste arbetet uppfylla två kriterier. För det första måste tjänsten utföras rätt från början, 
för det andra måste företaget ha en strategi för att ta itu med de saker som går fel. Genom 
att ha system som kan hantera dessa frågor undanröjer företaget tänkbara fallgropar och 
kan på så vis höja effektiviteten i servicen. Viktigt att tänka på för ett företag är att ett 
vänligt uppträdande bara står för 20 % av bra kundservice. Inga leenden i världen kan 
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hjälpa företaget om produkten eller tjänsten inte är vad kunden vill ha. Om en kund blir 
nöjd eller missnöjd med besöket beror även på små detaljer i själva bemötandet. Företag 
ska försöka bygga upp speciella band med kunden och ofta handlar det om att erbjuda 
något extra. Något som överstiger kundens förväntningar till exempel att öppna dörrarna 
för honom/henne eller bära inköpet till bilen, vilket gör att de blir positivt inställda till 
företaget. Men för att kunna ge det lilla extra menar Kahn (1995) att det krävs kunskap 
om kundens behov. Blomqvist et al. (2004) anser också att det är viktigast att erbjuda och 
leverera produkter och tjänster som tillfredsställer kundens behov. Det spelar ingen roll 
hur bra produkter eller tjänster ett företag har om de inte matchar de behov som kunden 
har.  
 
Sewell & Brown (2003) anser att kundtillfredsställelse/kundvård även handlar om att 
ägna uppmärksamhet åt den yttre miljön. Det handlar till exempel om att ha rätt 
butiksinredning eftersom det ger en bild av företagets värderingar och vilka kunder de 
riktar sig till. Är företagets policy att de vill att kunden ska känna sig som hemma, måste 
de också anpassa inredningen efter det. Norrman (1992) menar även att kunden hittar 
ledtrådar i den yttre miljön för att bedöma servicen som företaget ger. Det kan till 
exempel handla om utrustning, lokaler, finansiella resurser och det viktigaste, mänskliga 
resurser. De mänskliga resurserna kommer att bli noggrant granskade när kunden bildar 
sig en uppfattning om hur tjänsten är. 

2.1.4 Lojala kunder 
Det finns två huvudmotiv enligt Blomqvist et al. (1999) till varför ett företag ska satsa på 
att bygga upp kundlojalitet. Det första motivet är att en lojal kundstock med hög 
återköpsfrekvens leder till att företaget får en stabil marknadsandel, vilket underlättar att 
försvara positionen på marknaden gentemot nya aktörer och substitutprodukter. Det andra 
motivet är att det är dyrare att skaffa nya kunder än att behålla befintliga. Det finns 
beräkningar som visar att kostnaden för att nå en ny kund är fem gånger så hög som 
kostnaden för att behålla en befintlig kund. Det bör även beaktas att en förlorad kund 
betyder förlorade intäkter medan kostnaden för att behålla en lojal kund ofta är 
begränsad. Norrman (1992) menar att det är allt för många företag som inte ser 
sambandet mellan hög kundomsättning och lönsamhetsproblem. De ser inte värdet av en 
tillfredsställd kund och därigenom uppstår felprioriteringar. Ett företag som arbetar med 
att få lojala kunder kan se dem som en buffert för en lång tid framöver. Enligt Hallström 
& Jönsson (1991) ökar företagets konkurrenskraft om de satsar på befintliga kunder, 
eftersom det är svårare att konkurrera om nya kunder. Ett företag som bryr sig om sina 
kunder får också en god image som i sin tur kan generera nya kunder. En god relation till 
kunden byggs inte på en dag, utan är en strategi som sträcker sig över flera år. Det gäller 
att alla i företaget är delaktiga i den strategiska och långsiktiga planen och att de 
framförallt tror på den. För att inte misslyckas med den strategiska planen handlar det om 
att förstå att eftermarknadsarbetet är något som är långsiktigt och att resultatet inte alltid 
syns på en gång. Det är även viktigt att företaget lär sig förstå vad kunden har för 
önskemål och behov och att de sedan tar till sig det. Enligt Hallström & Jönsson (1991) 
ska företaget se sig själva som en långsiktig utvecklingspartner tillsammans med kunden 
för att på så sätt bli mer konkurrenskraftiga.  
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Sewell & Brown (2003) samtycker med Blomqvist et al. (1999) om motiven till varför ett 
företag ska satsa på att bygga upp en lojal kundkrets, men anser att det finns ytterligare 
två motiv. Det tredje motivet är att företag kan skära ner marknadsföringskostnaderna 
eftersom de inte behöver lägga lika mycket pengar på att locka till sig återkommande 
kunder då de redan har dem. För det fjärde så skyddar det företaget från priskonkurrens, 
då sannolikheten minskar för att kunden går till en konkurrent bara för att det är billigare 
där. Enligt Chaffey et al. (2003) tillför de lojala kunderna resurser i form av betalningar 
samtidigt som de kan sprida ett positivt rykte om företaget. När prissättningen fastställs 
bör företaget ta hänsyn till faktorer såsom hyra, personal samtidigt som de bör tänka på 
hur de vill att kunden ska uppfatta dem (Trostek, 1995). Doyle & Stern (2006) menar att 
lönsamheten på både lång och kort sikt mestadels beror på prissättningsstrategin eftersom 
den bland annat bidrar till företagets tillväxt och överlevnad.  
 
Gordon (1998) menar att om ett erbjudande eller en produkt/tjänst riktas till en viss kund 
känner han/hon sig speciell och blir då villig att betala lite extra eller köpa mer av 
produkten/tjänsten. Det bidrar även till en känsla av att företaget vill hjälpa honom/henne 
och på så sätt blir kunden lojal. 
 
Kahn (1995) menar att resultatet av tjänsten är viktig, men att det som sker under 
produktionen av tjänsten är minst lika viktigt för den totala upplevelsen av kvaliteten. Att 
erbjuda mervärde i form av så kallade spontantjänster kostar ofta inget extra för företaget, 
men det kan vara den lilla detaljen som gör att kunden får en positiv bild av företaget. Det 
är också dessa tjänster som ligger till grund för om det blir en lojal kund eller inte och om 
han/hon talar väl om företaget.  
 
Enligt Kotler et al. (2002) leder oftast en hög tillfredsställelse hos kunden till att han/hon 
talar väl om företaget till sina vänner och bekanta och blir då en �gratis� marknadsförare 
på deltid och sprider en så kallad positiv �word-of-mouth� (WOM). WOM innebär att en 
kommunikationsstrategi upprättas mellan en eller flera personer till exempel ansikte mot 
ansikte, via telefon, brev med mera. Kunden anses vara ett av de viktigaste 
marknadsföringsverktygen, eftersom han/hon antingen kan rekommendera företaget eller 
tala illa om det.  
 
Ofta använder sig mindre företag enbart av �word-of-mouth�, då de förlitar sig på att 
kunden ska prata väl om dem [3]. Enligt Gummesson (2002) föredrar kunden att köpa en 
produkt eller tjänst som någon i hans/hennes omgivning har provat bland annat för att det 
inger en trygghetskänsla och att trovärdigheten om produktens eller tjänstens egenskaper 
höjs. Marknadsföringsverktyget �word-of-mouth� har även nackdelar. Företaget kan till 
exempel inte bestämma vilket budskap som kunden ska kommunicera med marknaden. 
Det handlar istället om kundens åsikt och uppfattning om företaget, vilket kunden kan 
använda på ett sätt som han/hon själv önskar. Solomon, Bamossy, Askegaard (2001) 
anser att en annan nackdel är att budskapet som förmedlas kan förvrängas genom att vissa 
detaljer förstärks eller tas bort för att göra den mer �begriplig� för dem som kunden 
förmedlar det till. 
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2.1.5 Behålla kundrelationer 
För att stärka kundrelationen och behålla kunden måste varje företag utforma sin egen 
strategi. Det finns inget som säger att det ena sättet är rätt och det andra fel. Olika typer 
av företag behöver olika strategier för att uppnå önskat resultat, till exempel kan ett 
företag som utvecklar nya produkter inte ha samma mål som ett företag som erbjuder 
tjänster (Gordon, 1998). 
 
För att behålla kunden och se till att han/hon gör återköp krävs ett stort engagemang från 
personalens sida. De anställda måste visa att de bryr sig om kunden, tänker på 
hans/hennes bästa och verkligen gör allt för att tillfredsställda hans/hennes behov och 
önskemål. Varje enskild kund ska få sin unika behandling och det är även viktigt att 
personalens kompetens och agerande matchar kundens förväntningar (Edvardsson 1996). 
Om ett företag tänker på kunden i termer som till exempel �gäst� eller �vän� är det 
enklare för dem att knyta honom/henne till sig och på så vis bygga kundrelationen. Det 
blir också mer som att kunden köper tjänsten för att det är roligt och från en speciell 
person han/hon tycker om, istället för att känna att det är något trist som måste köpas 
(Gordon, 1998). Personalen ska försöka bygga upp en vänskapsrelation med kunden så 
att han/hon känner att det är som att gå och träffa en vän, istället för att det blir ett stelt 
och krystat möte varje gång tjänsten utförs (Edvardsson, 1996). Det är idag en 
nödvändighet att ägna kvalitetstid åt sina kunder. I många eller i de flesta fall, vill kunder 
att allt ska göras fortare, då de inte har tid att vänta. När väntetider är oundvikligt måste 
den göras angenäm genom olika former av aktiviteter (Sewell & Brown, 2003). 
 
För att behålla en kund lojal finns olika vägar att gå. Företaget kan tacka kunden genom 
att personligen ringa upp honom/henne ett par dagar efter köpet för att försäkra sig om att 
allt är som det ska och än en gång påpeka hur glada de är för att kunden valde just deras 
företag. Ett annat exempel är att skicka tackkort. När företaget väl har upprättat en 
relation och identifierat de bästa kunderna bör de ha en regelbunden kommunikation med 
dem. Det kan ske genom att de skickar med kunden olika sorters information till exempel 
en presentation av en ny produkt eller tjänst, att öppettiderna ska förlängas eller om det 
planeras ett extrapris på en produkt (Sewell & Brown, 2003). 

2.1.6 Kundrespons 
Kahn (1995) och Sewell & Brown (2003) anser att företagets fokus ska ligga på kunden. 
Företaget måste underlätta för kunden att framföra sina klagomål, även om personalen 
kan bli förödmjukad. Genom negativ kritik ges företaget möjlighet att rätta till eventuella 
fel. Sewell & Brown (2003) menar också att det är viktigt att ta kundens klagomål på 
allvar och be om ursäkt om något blivit fel. En sak som uppfattas som en bagatell för 
någon kanske är otroligt viktigt för någon annan. Alla kan ha en dålig dag även kunder, 
därför är det viktig att kunna förlåta en kund som förlorat fattningen. Det är personalens 
uppgift att se till att kunden vågar komma tillbaka och att den då ska känna sig 
välkommen. 
 
Även Blomqvist et al. (2004) anser att det är viktigt att företag fångar upp klagomål från 
kunden. Klagomål leder nämligen till att kundrelationen stärks mer och mer. Om 
företaget inte får några klagomål är det ett tecken på att kundrelationen är dålig eller 
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håller på att försämras. Vet inte företaget om att något är fel kan de heller inte göra något 
åt det. Personalen bör därför ha en öppen dialog med kunden så att information kan flöda 
i båda riktningarna. Genom den öppna dialogen ökar företagets kännedom om kundens 
behov och minskar hans/hennes osäkerhet inför interaktionen med företaget. En bra och 
välutvecklad kunddialog skapar en värdehöjande faktor för kunden samtidigt som den 
bidrar till att företaget differentierar sig från konkurrenterna. Vidare bör personalen utföra 
observationer från att kunden kommer till företaget, medan tjänsten utförs tills kunden 
går därifrån. Detta leder till att de dels blir bättre på ett operativt plan, till exempel lösa 
serviceproblem och dels på ett strategiskt plan, till exempel utveckla eller öka utbudet av 
tjänster.    
 
Även om personalen alltid ska lyssna på kunden, se till hans/hennes bästa och sätta 
honom/henne i centrum innebär det inte att företaget alltid ska rätta sig efter kunden. Det 
är däremot viktigt att företaget först lyssnar på kunden och försöker förstå honom/henne 
för att därefter hjälpa honom/henne att formulera sina krav och behov. I många fall 
behöver kunden bara hjälp med att klargöra och formulera sina behov och kvalitetskrav 
och det är här som personalens kompetens prövas. Att enbart göra som kunden säger är 
att nedvärdera den egna kompetensen. Det är kunden som kommer till tjänsteproffsen, 
specialisterna för att få hjälp, därför ska de även få hjälp och förslag på hur något kan 
göras (Edvardsson, 1996). I nio fall av tio vet företaget mer än kunden och ska därför 
försöka vägleda honom/henne i rätt riktning (Bergman & Klefsjö, 2001). 

2.1.7 Mål för förbättring 
Sewell & Brown (2003) menar att företag ständigt måste sätta upp nya mål. Så fort ett 
mål är uppnått så måste ett nytt träda i kraft. Om företaget skulle luta sig tillbaka och 
därigenom låta framgången ta överhand är risken stor att en konkurrent tar över 
företagets plats på marknaden. Konkurrensen på marknaden höjs ständigt vilket gör att ett 
system med ständig förbättring är nödvändigt för företaget för att vara konkurrenskraftigt. 
Ett företag som nöjer sig med att göra sitt bästa kommer inte att kunna konkurrera i 
affärsvärlden, de måste vara bättre än konkurrenterna, vara bäst helt enkelt. När en idé 
förbättrats måste den förbättras igen, allt för att ligga före konkurrenterna. Det är inte de 
stora förändringarna som görs i en handvändning som har betydelse, utan de som utförs 
kontinuerligt. Service och företagets flexibilitet är två mål som ständigt kan förbättras 
och det är även dessa mål som i hög grad uppskattas av kunden och som kan avgöra om 
han/hon blir lojal. Enligt Doyle & Stern (2006) är det viktigt att företag har klara mål 
både när det gäller strategier och image. Oavsett om strategin är att ha en exklusiv, unik 
och statusinriktad verksamhet eller det är en verksamhet som konkurrerar med priset 
måste företaget se till att de inte hamnar någonstans mitt emellan dessa eftersom de då 
har svårt att överleva.  
 
Enligt Hallström & Jönsson (1991) krävs god planering för att få kunden att återvända till 
företaget. Detta kan uppnås genom att utveckla en strategisk eftermarknadsplan. Det 
första steget i en strategisk eftermarknadsplan kan vara att utforma en affärsidé för 
eftermarknaden. Därefter är det viktigt att göra en övergriplig analys och prognos över 
kunder, konkurrenter och samhället. Strategiska mål ska också sättas upp vilka ska vara 
både externa och interna. Oberoende vilka mål företaget har måste det finnas en ansvarig, 
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en tidsplan och en kostnadsram. Det är även av betydelse att det finns kontrollpunkter för 
att kunna rapportera hur långt företaget kommit med de olika målen.  
 
För att förbättra företagets service gentemot kunden bör företaget fokusera på vad det är 
som bidrar till att kunden stannar kvar, vad han/hon anser är företagets styrka samt vad de 
kan bli bättre på och om de borde göra något annorlunda för dem än vad de gör idag. 
Genom informationen får företaget även ledtrådar om hur de står sig gentemot 
konkurrenterna (Sewell & Brown, 2003). 
 

2.2 Samarbete 
Enligt Sewell & Brown (2003) är det bra om ett företag har en s.k. bytespartner, det vill 
säga en konkurrent som ingår i en ömsesidig relation med företaget. Om företaget inte 
kan erbjuda kunden den produkt som han/hon önskar kan de föreslå ett byte med 
konkurrenten, som kommer leda till att kunden blir nöjd då han/hon får det som önskas. 
Genom att ha en bytespartner kan företaget utvidga sitt tillgängliga lager utan att själva 
lagerhålla det. Kahn (1995) menar att det är av stor betydelse att vara medveten om den 
ökade konkurrensen och att det då blir extra viktigt att vinna kundens lojalitet.  
 
Många mindre företag tillämpar en så kallad alliansstrategi vilket innebär att två eller fler 
företag samarbetar. Genom samarbetet kan de bland annat reducera kostnader för 
marknadsföring och öka möjligheten att tillfredsställa kunden (Doyle & Stern, 2006). 
Bengtsson, Holmqvist & Larsson (1998) menar att företag som ingår i en väl fungerande 
allians enklare kan uppnå de strategiska målen samtidigt som chanserna är goda till en 
långsiktig konkurrenskraft, eftersom de lär sig av varandra och utbyter kunskap. Andra 
syften som en allians kan ha är att få en förbättrad position på marknaden liksom av 
utvecklingsskäl. Vilket syfte alliansen har är beroende på företagets verksamhet och 
strategiska mål. Det finns två sidor med strategiska allianser. Den ena är att det finns 
stora möjligheter för flexibilitet, effektivare marknadspenetration och lärande. Den andra 
sidan är att inte alla strategiska allianser lyckas då de för med sig risker.  
 

2.3 �Porters-five-forces� 
Det finns en mängd hot på marknaden som företag måste beakta för att överleva och 
behålla kunderna. En gång stark marknadsposition behöver inte betyda att företaget alltid 
kommer att ha det. Modellen �Porters-five-forces� identifierar uppkommande och 
existerande hot på företagets marknad. Hoten kommer från fem olika konkurrenskrafter 
vilka är: kunder, leverantörer, konkurrenter, nya tjänster och produkter samt nya företag 
som vill in på marknaden (Porter, 2004). 
 
Enligt Chaffey et al. (2003) påverkar kunden företagets marknadssituation bland annat 
genom att han/hon har ett flertal alternativa leverantörer att välja mellan. Kundens starka 
position på marknaden har lett till att företag måste erbjuda kunden något som uppfattas 
unikt och anpassat just för den enskilde individen. Enligt Blomqvist et al. (2004) måste 
kunden alltid bli mer än nöjd när tjänsten blivit utförd annars kan företaget inte uppnå sitt 
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mål med att få lojala kunder. Det är därför viktigt att företag är uppmärksamma på vilka 
behov kunden har och därefter tillfredsställer dem på bästa sätt.  
 
Enligt Edvardsson (1996) upplever ofta chefer i tjänsteföretag att personalen är deras 
största hot. Hotet grundar sig i att personal i tjänsteföretag ofta uppfattas som 
leverantören av tjänsten, eftersom det är de som levererar tjänsten till kunden. Chaffey et 
al. (2003) delar Edvarssons (1996) åsikt och tillägger att kunden bygger upp speciella 
band med den som utför tjänsten och om den anställde slutar är risken stor att kunden 
följer med till den nya arbetsplatsen.  
 
Företag måste noga bevaka konkurrenters utspel för att undvika att kunden överger dem 
för konkurrenten. Utspel som konkurrenterna kan ägna sig åt är både marknadsföring i 
större utsträckning liksom speciella marknadföringskampanjer. Olika faktorer som 
påverkar konkurrensen är bland annat högre kvalitet på produkter och service, lägre 
priser, förmånligare öppettider och så vidare (Chaffey et al., 2003).  
 
För att hålla sig kvar på marknaden är det viktigt att företaget försöker vara innovativt, 
detta för att utgöra ett hot för andra företag istället för att konkurrenterna utgör ett hot för 
dem. Substitutprodukter/tjänster ökar konkurrensen på marknaden då produkten/tjänsten 
till exempel kan ha ett lägre pris, bättre kvalitet, bättre funktion, vara flexiblare och 
snabbare att erhålla. Den hårda konkurrensen kommer både från befintliga aktörer och 
från nya etablerare på marknaden (Chaffey et al., 2003). Genom att bevaka 
omvärldsförändringar kan ett företag vara mer förberett på om det skulle dyka upp nya 
etablerare på marknaden, vilka kan komma både snabbt och oförutsett. De inträdeshinder 
som idag finns på marknaden för nya företag, speciellt tjänsteföretag, är relativt låga 
vilket gör att fler kan starta företag (Doyle & Stern, 2006). Enligt Keller (2003) kan 
företag behålla sin position på marknaden genom att ständigt expandera verksamheten. 
Det sker genom till exempel varumärkesutvidgning, då företaget använder ett existerande 
varumärke för att introducera en ny produkt på marknaden, vilket medför bland annat att 
företagets varumärkesimage förbättras, liksom synergieffekten av marknadsföringen. 
Doyle & Stern (2006) anser att ett företags strävan efter att expandera sitt varumärke 
leder till att det stärks och i förlängningen kan leda till att företaget öppnar ytterligare en 
verksamhet på annan plats eller ort. 
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3. Metod 
Följande kapitel ägnas åt att förklara tillvägagångssättet vid val av fallföretag, 
metodansats och urval. Kapitlet tar även upp primär- och sekundärdata samt studiens 
tillförlitlighet. 
 

3.1 Val av ämne och fallföretag 
Relationsmarknadsföring kan ses ur många olika perspektiv och kundrelationer har 
kommit att bli allt viktigare för många företags överlevnad, framför allt de företag som 
klassas som mindre, enligt Blomqvist et al. (1999). Författarna till studien ansåg att det 
skulle vara intressant att studera några av de olika faktorer som påverkar tjänsteföretagets 
kundrelationer och valde därför att fördjupa sig i relationsmarknadsföringsämnet 
kundrelationer. 
   
För att få en bild av hur marknaden för frisörer såg ut tog författarna till studien kontakt 
med Thomas Francke, jurist i arbetsrätt och hyresfrågor på Frisörföretagarna. Enligt 
Francke behövs det minst 1000 personer per frisör för att salongens intäkter ska kunna 
täcka kostnaderna. I Halmstad stad bor det 59 005 personer [4] och det finns 85 
frisörsalonger. Enligt Franckes borde således Halmstad stad haft en befolkning på minst 
85 000 personer för att täcka upp utbudet av frisörsalongerna. Det bör även beaktas att 
invånarna i staden borde ha varit ännu fler för att möta upp utbudet av frisörsalonger. 
Fallföretagen valdes utifrån svaren från enkätundersökningen och fakta från 
Frisörföretagarnas jurist, Thomas Francke. 
 

3.2 Val av metodansats 
Enligt Jacobsen (2002) finns två olika tillvägagångssätt när en forskare vill ha svar på 
sina frågeställningar, den kvantitativa eller den kvalitativa metodansatsen.  
 
Den kvantitativa metodansatsen används oftast när problemställningen är relativt klar, vid 
beskrivningen av ett fenomens omfattning eller frekvens när forskaren vill ha en bredd i 
sin undersökning. Då en kvantitativ metodansats används ställs det krav vid utformningen 
av frågorna, till exempel att de inte innehåller laddade ord, använder sig av väl 
definierade begrepp, är korta och precisa. Det är även av stor vikt att frågornas 
ordningsföljd är rätt för att undvika eventuell negativ frågeeffekt. Informationen som fås 
fram genom denna metodansats kallas ofta rådata eftersom svaren brukar vara i form av 
tal, antingen naturliga eller symboler för ord. De ger också ofta svar på hur mycket, hur 
ofta eller beskriver annan genomsnittlig fakta. Fördelen med en kvantitativ ansats är att 
informationen är lätt att behandla, kan generaliseras eftersom många respondenter nås, 
har hög extern giltighet och så vidare. Kritik mot metodansatsen är dock att det endast har 
en ytlig prägel, undersökaren definierar i förväg vad som är relevant att besvara, mindre 
flexibel, det blir ett stort avstånd mellan undersökaren och vad som undersöks (Jacobsen, 
2002).   
 



 20

Det andra tillvägagångssättet är en kvalitativ metodansats. Den används oftast när 
forskaren har lite information om det fenomen som ska studeras (oklar problemställning), 
när ett fenomens innehåll ska utrönas, när nya teorier och hypoteser ska utformas, när 
mycket information om få enheter ska fås fram och så vidare. Frågorna ställs på ett sådant 
sätt att respondenten har möjlighet att med egna ord svara mer eller mindre omfattande på 
dem, vilket leder till att forskaren får så kallad mjukdata. Vanlig kritik vid val av denna 
metodansats är bland annat att svaren som fås fram under datainsamlingen är mycket 
nyansrika eftersom det råder stor flexibilitet i frågorna, vilket kan leda till problem vid 
sammanställningen. Andra nackdelar är att det är kostsamt särskilt i analysfasen, närheten 
till respondenten kan störa förmågan av den analytiska distanseringen samt att 
flexibiliteten blir för stor vilket gör att undersökningen aldrig blir färdig. Fördelarna med 
en kvalitativ ansats är att det blir en djupare detaljförståelse, kan påvisa en 
helhetsförståelse av fenomenet/situationen/individen och forskaren har även en stor 
flexibilitet i insamlingen av data (Jacobsen, 2002).  

3.2.1 Val av ansats 
Kriterier för att kunna utföra den kvalitativa undersökningen togs fram genom en 
kvantitativ metodansats, som bygger på kunders behov och önskemål. För att få en 
generell bild av hur ett företag bygger upp och behåller sina kundrelationer skulle en 
kvantitativ ansats vara en möjlig väg att utgå ifrån, men då studiens syfte är att studera 
kundrelationen på djupet användes en kvalitativ metodansats. Enligt Jacobsen (2002) är 
den kvalitativa ansatsen lämplig om författarna ska belysa problemet för att få en djupare 
bild och en förståelse för något specifikt.  
 

3.3 Tillvägagångssätt 
Under studien användes båda metodansatserna, så kallad metodtriangulering. Nedan 
följer de tillvägagångssätt som använts i studien dels för själva urvalet och dels för 
datainsamlingen. 

3.3.1 Urval  
I enkätundersökningen användes ett slumpmässigt urval för att välja respondenter. 
Nackdelen med denna form av urval är att forskaren inte når �rätt� målgrupp enligt 
Jacobsen (2002). Då enkätundersökningen endast skulle frambringa de olika kriterier som 
behövdes för att få fram potentiella fallföretag ansåg författarna till studien att fördelarna 
övervägde nackdelarna med det slumpmässiga urvalet. Med hjälp av svaren från 
enkätundersökningen kunde ett dokument sammanställas. Det användes sedan för att få 
fram nio potentiella fallföretag. Efter att de nio företagen besökts hade urvalet av 
fallföretag krympt till sju eftersom en hade semesterstängt och en salong inte ville 
medverka. Ytterligare tre föll bort på grund av att de inte var medlemmar i 
Frisörföretagarna eller inte passade in på de valda kriterierna. När alla svar från den 
informella intervjun analyserats återstod fyra lämpliga fallföretag. Dessvärre valde ett av 
fallföretagen att inte medverka på grund av tidsbrist. Eftersom inga andra fallföretag 
lämpade sig för studien valdes det att endast gå vidare med dessa tre för att studera dem 
på djupet.  
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3.3.2 Enkätundersökning 
För att få en utgångspunkt till studien om tjänsteföretags kundrelationer genomfördes en 
mindre enkätundersökning. Enkäten bestod av sex frågor och undersökningen skulle ge 
en uppfattning om vad potentiella kunder anser är av betydelse vid val av frisörsalong. 
Målet med enkätundersökningen var att få en stor spridning av både ålder och 
postnummerområde, vilket bidrog till att enkäten rent slumpmässigt delades ut både till 
produktions- och tjänsteföretag.  

3.3.3 Informell intervju 
För att få fram de fallföretag som skulle ingå i studien genomfördes en kort informell 
intervju, det vill säga att det inte var något förutbestämt möte med salongerna. Nio 
salonger besöktes och några korta frågor som behandlade de kriterier som potentiella 
kunder har på en frisörsalong ställdes. Utifrån dessa kriterier valdes sedan de tre 
fallföretagen ut som behandlandes på djupet med hjälp av en formell intervju.  

3.3.4 Formell intervju 
Den formella intervjun genomfördes på de tre fallföretagen som kom att ligga till grund 
för hela studien som behandlar mindre tjänsteföretags kundrelationer. Intervjuerna 
genomfördes under en veckas tid (vecka 12) och varade i cirka en timma och femton 
minuter vardera. Samtliga medverkande fallföretag i studien var antingen 
ensamföretagare eller hade anställda, det vill säga de hyrde inte någon �stol�.  

3.3.5 Primär- och sekundärdata 
Primärdata har samlats in dels genom en enkätundersökning och dels genom intervjuer. 
För att ta reda på vilka kriterier som fallföretagen behövde uppfylla för att ingå i studien 
utformades en enkät. Enkäten gav svar om kunders klippvanor samt vad de anser är av 
stor betydelse vid val av frisörsalong. Utifrån enkätundersökningen framkom det vad som 
var av central betydelse för kunden vid val av salong, vilket låg till grund för de kriterier 
som vi hade på fallföretagen. Hänsyn togs även till antalet anställda och om de var 
medlemmar i Frisörföretagarna. Tre lämpliga fallföretag valdes ut för vidare forskning. 
Den formella intervjun som genomfördes gav en inblick i frisörsalongens nuläge och 
hjälpte oss att komma djupare in i ämnet som vi ville studera, kundrelationer. Den gav 
samtidigt en förståelse för verksamheten. Under datainsamlingen har fokus legat på att få 
en djupare inblick i hur frisörsalonger agerar för att bygga upp, behålla samt hur 
personalen påverkar företagets kundrelationer. Sekundärdata hämtades från 
branschorganisationen Frisörföretagarna och Internetsidor. Lämplig litteratur 
införskaffades från Halmstad Högskolas bibliotek, Värnamo stadsbibliotek samt från 
relevant kurslitteratur.  
 

3.4 Studiens tillförlitlighet 
Trovärdigheten i studien har kunnat stärkas genom att författarna till studien utgick från 
vad som är av central betydelse för kunden vid val av frisörsalong och kopplade samman 
det med fakta från Frisörföretagarna samt vad teorin anser är viktigt. Genom att de tre 
fallföretagen uppfyllde kriterierna kunde reliabiliteten såldes stärkas. Vid 
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intervjutillfällena var det samma person som ställde frågorna, detta för att undvika 
intervjueffekt. För att skapa ett förtroende med intervjupersonen och för att få henne att 
ge öppna och ärliga svar förklarades syftet med intervjun och tillvägagångssättet innan 
intervjun påbörjades. Enligt Jacobsen (2002) är det positivt om respondenten känner sig 
trygg i intervjumiljön. Detta var anledningen till att intervjuerna utfördes på de olika 
salongerna vilket också stärker trovärdigheten av de inkomna svaren. Det är lätt att data 
som är av stor betydelse för studiens resultat sållas bort eller uppfattas på ett fel sätt 
eftersom den är mycket nyansrik. Det är en väldigt tunn linje mellan vad som ska ingå 
och vad som ska sållas bort Jacobsen (2002). För att inte tappa relevanta detaljer och för 
att minska tolkningssvårigheter från intervjuerna sammanställdes datan direkt efter 
intervjuerna. Efter sammanställningen av informationen skickades den ut till respektive 
fallföretag för att vara säker på att datan uppfattats på ett korrekt sätt. Intervjufrågorna 
utformades så att de belyste problemet som studien behandlar. Med 
problemformuleringen som utgångspunkt kunde sådana svar som var riktade mot det 
valda ämnet, kundrelationer fås in.  
 

3.5 Källkritik 
En del av litteraturen är hämtad från litteraturböcker från 1990-talet, vilket kan uppfattas 
som �gammal� information. Enligt Jacobsen (2002) finns det problem när sekundärdata 
samlas in dels för att det är svårt att veta hur datan samlats in och dels för att det är svårt 
att kontrollera om det är tillförlitligt. För att veta om den insamlade informationen, från 
både nya och gamla böcker stämde eller inte stämde överrens användes både nya och 
gamla teorier. 
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer resultatet av enkätundersökningen, urvalet av salonger samt en 
fallbeskrivning av de tre tjänsteföretagen att presenteras. Fallföretagen inleds med 
allmän information om vart och ett av dem, därefter beskrivs de utifrån hur de olika 
aktörerna på marknaden påverkar dem samt avslutas med studiens fokus, det vill säga 
salongernas kundrelationer. 
 

4.1 Enkätundersökning 
Den mindre enkätundersökningen delades ut till 120 respondenter hemmahörande i 
Halmstad. Av enkäterna som delades ut inkom 89 svar, 41 kvinnor och 48 män, vilket 
motsvarar cirka 74 %. 
 
I undersökningen framkom det att kompetensen följt av relationen till frisören och priset 
var av central betydelse vid valet av frisörsalong. Andra faktorer som påverkade valet var 
om det var lätt att få klipptid samt tidigare personliga erfarenheter.  
 
Respondenterna var villiga att betala 300-400 kronor för en klippning och det visade sig 
också att det var inom det prisintervallet som de betalade för en klippning. Vidare var 
cirka 54 % inte villiga att vänta mer än en vecka innan de får en klipptid och cirka 28 % 
var inte villiga att vänta på sin klipptid överhuvudtaget.  
 
Enligt respondenterna har avståndet från bostaden till frisörsalongen ingen betydelse då 
alla tre svarsalternativen, gångavstånd, cykelavstånd och bilavstånd fick ungefär samma 
svarsfrekvens.   
 
På frågan om det var viktigt att salongen ligger i centrum svarade cirka 70 % att det inte 
har någon betydelse. Det som var viktigt var att bli nöjd, trivas med salongen och 
relationen till frisören. Parkeringsmöjligheten var också något som värderades högre än 
att salongen ligger i centrum (se bilaga 1B).  
 

4.2 Informell intervju 
När den informella intervjun av de potentiella fallföretagen genomfördes var det en del 
bortfall. Ett bortfall berodde på att frisörsalongens ägare inte alls var positivt inställd till 
att medverka och ett annat bortfall berodde på att de hade semesterstängt. Resterande 
företag var mycket positivt inställda till att medverka och tyckte ämnet som studien 
belyser var mycket intressant.  
 
Det framkom att salongerna har mellan en och fem anställda, vilket motsvarar cirka 2,5 
anställd per salong. Majoriteten av salongerna det vill säga fyra av sex, har anställda som 
är medlemmar i branschorganisationen Frisörföretagarna. Alla salonger utom en går 
regelbundet på utbildningar och besöker frekvent frisörmässor. Samtliga salonger anser 
att deras kundkrets mestadels består av stamkunder. När de fick utgå från måttet tio 
kunder på en dag svarade de flesta att cirka åtta av dem är lojala. På frågan om vad en 
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klippning kostar ansåg en del av salongerna att det var svårt att svara på eftersom det 
beror dels på kön och dels vilken typ av klippning som ska utföras. Vidare var väntetiden 
hos de sju salongerna mellan en till två veckor, beroende på vilken tid på dagen samt 
innan till exempel jul och påsk. Snittåldern på salongens kunder var cirka 45 år.  
 
Efter sammanställningen av de informella intervjuerna kunde fokuseringen på de tre 
fallföretagens kundrelationer börja (se bilaga 2B).  
  

4.3 Formell intervju - Salong Chess 
• Intervjun genomfördes med en av delägarna, Tina Shill. Shill arbetar även som 

frisör i salongen. Intervjun genomfördes på Salong Chess under en förmiddag och 
varade i cirka en timma och tjugo minuter. Shill avsatte tid för intervjun på 
förmiddagen eftersom det är mindre att göra vid den tiden (2007-03-21). 

 

4.3.1 �Porters-five-forces� 
För att införskaffa en överblick över Salong Chess nuläge användes �Porters-five-forces� 
modell som utgångspunkt.  
 
Företaget grundades år 1986 och övertogs av de nuvarande ägarna Lena Lid och Tina 
Shill år 1999. Tillväxten har varit stigande under flera år, men har nu börjat stabiliseras 
vilket anses bero på den hårdnande konkurrensen. Personalstyrkan består av fyra deltids- 
och en heltidsanställd och de har för närvarande inga planer på att nyanställa. Personalen 
har gått olika utbildningar allt ifrån gymnasialutbildning till att ha fått gesällbrev. 
Målgruppen består av kvinnor, män och barn i alla åldrar men den �vanliga kunden � är 
en kvinna i 30-40 års åldern. Att salongen ligger i ett bostadsområde är en av orsakerna 
till målgruppens utseende. Med en så pass bred målgrupp anser respondenten att arbetet 
blir både mer roligt och mindre monotont. Det geografiska läget har varit det samma 
sedan starten och det anses vara positivt att salongen ligger utanför stadskärnan bland 
annat eftersom det ger en möjlighet till fri parkering. En nackdel är däremot att 
potentiella kunder inte passerar salongen lika ofta som om den hade legat inne i city. För 
Salong Chess del innebär läget indirekt att merförsäljning måste ske vid frisörbesöket. 
Kunderna består till största delen av lojala kunder, vilket salongen får genom att vara 
�oumbärliga�, det vill säga vara lyhörda för kundens behov och önskemål. Salongens 
kunder är inte indelade i någon ABC-kategorisering utan alla ses som likvärdiga, dock 
görs vissa undantag till exempel för kunder som kommer var femte vecka bjuds det på 
lite extra slingor, luggklippning med mera. 
 
Salong Chess affärsidé är: �Varje kund ska känna sig som hemma och personalen är de 
som ska bygga den personliga kundrelationen� (Tina Shill). Enligt respondenten kan 
salongen beskrivas med orden: kompetens, erfarenhet och personlighet. 
 
Ägarna till Salong Chess försöker hålla sig uppdaterade om vad som händer på 
marknaden eftersom alla frisörsalonger är konkurrenter på ett eller annat sätt. 
Konkurrenters utspel märks inte av i så stor utsträckning vilket anses bero på att de har en 
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lojal kundkrets. Däremot har de märkt att marknaden hårdnat bland annat genom att fler 
aktörer kommit in på marknaden, lönenivån har stigit liksom hyran. Det enda som 
salongen gör för att förhindra att nya etablerare kommer in på marknaden är att se till att 
kunder som de inte själva har tid att betjäna rekommenderas att gå till en salong där en 
tidigare Chess-anställd jobbar. 
 
Salong Chess erbjuder olika tjänster för att konkurrera på marknaden. De erbjuder 
kunden sedvanliga frisörtjänster såsom tvättning, klippning, färgning, permanent med 
mera men även bitjänster såsom håruppsättning och brynplock. För att kunden på bästa 
sätt ska kunna behandla sitt hår efter frisörbesöket tillhandahåller salongen ett flertal 
stylingprodukter från diverse leverantörer. Det rör sig bland annat om schampo, 
inpackning och spray. För att behålla sin position på marknaden finns det idag planer på 
att expandera verksamheten med fler bitjänster. Närmast i tiden är planen att anställa en 
makeup artist, just för att erbjuda kunden en helhetslösning, allt ifrån klippning, 
håruppsättning till brudmakeup. En fördelaktig position på marknaden skapar Salong 
Chess genom en positiv �word-of-mouth� (WOM), det vill säga att deras befintliga 
kunder talar gott om dem.  
 
Salong Chess budget för marknadsaktiviteter är mycket låg eftersom de nästintill bara 
använder sig av �word-of-mouth� (WOM). De få marknadsaktiviteter salongen har är att 
synas i Lokaldelen samt i Hallandsposten någon enstaka gång. 

4.3.2 Kundrelationer 
I avsnittet som följer kommer Salong Chess kundrelationer belysas.  

4.3.2.1 Förutsättningar 
För att hålla en hög kompetensnivå på företaget är en del av personalen �handplockad�. 
Samtliga ur personalen går även några gånger om året på diverse utbildningar, mässor, 
visningar samt läser facktidskrifter. De går också på utbildning när de tar in ett nytt 
produktmärke, vilket bidrar till kunskap och tips om dess användning och arbetsmetod. 
Det är viktigt att alla i personalen känner till och är säkra på de produkter som salongen 
använder. Om en anställd till exempel varit mammaledig får hon gå en extra kurs för att 
snabbt komma in i arbetet, mode och trender igen.  
 
Företagets styrka ligger i att de anställda är sammansvetsade, vilket ger ett enat intryck 
mot kunden. Genom att alla i personalen drar mot samma mål och uppträder enat 
gentemot kunden kan de enklare överleva och konkurrera på marknaden. Det som ligger 
till grund för personalens likartade agerande beror till stor del på att de umgås inte bara 
på arbetsplatsen utan också på fritiden. Dessutom anordnar ägarna ett par gånger om året 
personalfester eller liknande för att förbättra gemenskapen och för att visa sin 
uppskattning gentemot de anställda. 
 
Genom att arbeta med trivselfrämjande åtgärder såsom att anordna olika aktiviteter och 
att berömma personalen kan salongen behålla både personalen och kompetensen. Det är 
trots allt frisören som har den unika relationen med kunden, slutar den anställde är 
sannolikheten stor att kunden följer med frisören. 
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4.3.2.2 Bygga kundrelationer  
För att kunden alltid ska känna sig välkommen till Salong Chess hälsar de anställda, helst 
med namnet på kunden, så fort han/hon stiger in i salongen. Detta görs för att kunden ska 
känna sig speciell. Under hela frisörbesöket ser frisören till att ge kunden uppmärksamhet 
för att förstärka den positiva känslan av salongen.  
 
Salong Chess har även kunden i åtanke när de inreder salongen, eftersom de tycker att en 
trivsam och fräsch miljö är viktigt för kundens trivsel. De har inrett salongen i 
harmoniska färger och sett till att det är lågt i tak för att just kunna ge känslan av en 
mysig och samtidigt modern salong. När kunden stiger innanför salongens dörr möts hon 
av diverse diplom och gesällbrev för att inge en trygghetskänsla av en kompetent 
personalstyrka.   
 
För att bygga upp en god kundrelation behandlar personalen alla kunder på samma sätt, 
men de kunder frisörerna bryr sig extra mycket om är de som kommer dit för första 
gången. Genom att engagera sig extra mycket i den nya kunden och se till att han/hon 
känner sig extra ompysslad och välkommen kan en långsiktig kundrelation byggas. 
 
Deras långa erfarenhet i branschen (två decennier) har lett till att många känner till dem 
och på så vis har de kunnat bygga upp starka kundrelationer. Dessutom har de en väl 
genomtänkt prisstrategi där hänsyn bland annat tas till faktorer såsom kabinprodukter 
(permanentvätska, blekning, spray, vax), löne-, hyres- och elkostnader. 

4.3.2.3 Behålla kundrelationen  
Salong Chess strävar efter långsiktiga kundrelationer för att uppfylla salongens mål, 
lönsamhet och överlevnad. Ett exempel på en kundrelation som stått sig över en lång tid 
är med en kund som hela tiden kommit tillbaka ända sedan frisören påbörjade sin karriär.  
 
För att behålla relationen med kunden kommer Salong Chess gärna med tips och idéer för 
en behandling till nästa gång. Det kan hända att de säger: �Nästa gång hade det varit 
snyggt med några effektslingor till den här frisyren�. Salongen har information om 
kunden i ett manuellt kundregister som innebär att de har kundkort med för- och 
efternamn och vilken typ av behandling som utförts.  
 
För att den lojala kunden ständigt ska komma tillbaka till salongen försöker de vara 
uppdaterade i nya hårtrender och ha en hög flexibilitet. Flexibiliteten avspeglas bland 
annat i väntetiden för att få en klipptid, då kunden aldrig behöver vänta längre än en 
vecka. Personalen ser också till att göra ett välgjort arbete, det vill säga att tillfredsställa 
kundens behov och önskemål. Det ligger helt och hållet i frisörens ansvar att kunna 
anpassa sig till kunden och hans/hennes önskemål och tillsammans komma fram till den 
bästa lösningen för kunden och i detta ska frisören fungera som en guide. Om en kund 
har önskemål om en viss behandling som hennes hårkvalitet inte skulle klara av avråder 
dock frisören detta. Vill kunden trots frisörens rekommendation att behandlingen ska 
utföras, lyssnar frisören självklart på kundens önskan. Andra saker Salong Chess ägnar 
sig åt för att få lojala kunder är att verkligen se till att kunden trivs under besöket och en 
förutsättning är då att det är en bra stämning bland personalen. Salongen ser hellre att det 
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finns många stamkunder som ger en regelbunden intäkt än några kunder som lägger ner 
mycket pengar och som sedan kanske försvinner till en konkurrent. 
 
Av erfarenhet anser respondenten att kunder uppskattar både ärlighet och öppenhet i stor 
grad. Det är därför viktigt att vara ärlig och berätta för kunden om till exempel modet är 
att raka av sig håret att han/hon skulle tjäna på att investera i en hårtrimmer istället för att 
boka in en ny klipptid var fjärde vecka.  

4.3.2.4 Mål för förbättringar 
För att salongen ska uppnå sina större mål som bland annat innebär en hög lönsamhet och 
överlevnad använder de sig av delmål. Delmålen kan till exempel handla om att utöka sin 
kundkrets, vilket i slutändan leder till att de stora målen uppfylls. Ett annat delmål som 
salong Chess har är att få en positiv �word-of-mouth� (WOM), det vill säga att kunden 
pratar väl om dem till sin umgängeskrets. Resultatet blir att de på sikt får fler kunder. De 
anställda uppmuntras att vara kreativa och vara sig själva i så stor utsträckning som 
möjligt för att på så vis kunna skapa en personlig dialog med kunden. Genom att agera på 
detta sätt gör förhoppningsvis att kunden känner trygghet liksom att frisören öppenhjärtat 
kan lyssna på honom/henne. Med hjälp av alla delmål som leder till ständiga förbättringar 
kan Salong Chess differentiera sig och därmed bli konkurrenskraftiga. 

4.3.2.5 Respons 
Ibland händer det att en kund inte är nöjd med den utförda tjänsten. Salong Chess 
försöker då åtgärda felet så långt det är möjligt för att få kunden tillfredsställd. Flertalet 
av salongens kunder är bra på att säga ifrån om de inte är nöjda. Kundernas respons till 
frisören grundar sig i att de anställda uppmuntrar kunden att säga ifrån om han/hon inte är 
nöjd. Om de skulle märka en tveksamhet hos kunden uppmanas han/hon att gå hem för 
att känna efter och sedan ringa om tveksamheten fortfarande finns kvar.  
 
Kritiken som frisörerna på salongen får uppfattas ofta som något negativt och personligt 
men ägarna till salongen försöker vända på kritiken till någon positivt och anser att 
kritiken istället bör ses som en möjlighet att kunna åtgärda felet samtidigt som personalen 
kan utvecklas och lär sig av sina fel. �Får personalen aldrig reda på sina misstag, kan de 
heller inte lära sig utav dem� (Tina Shill). 
  

4.4 Formell intervju - Ing-Britts Frisyrhörna 
• Intervjun genomfördes med frisören Ing-Britt Johannesson. Johannesson är ägare 

till salong �Ing-Britts Frisyrhörna� och arbetar halvtid som frisör. Intervjun 
genomfördes på salongen en morgon innan öppning. Intervjun varade i cirka en 
timme och tio minuter (2007-03-19).   

 

4.4.1 �Porters-five-forces� 
För att införskaffa en överblick över Ing-Britts Frisyrhörnas nuläge användes modellen 
�Porters-five-forces� som utgångspunkt.  
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Salongen består av tre enskilda bolag; Ing-Britts Frisyrhörna, HårCentralen och frisör 
Marita Karlsson som alla ingår i en allians. Alliansen startade år 1992 och i den ingår två 
heltidsanställda och en halvtidsanställd. Det geografiska läget har varit det samma sedan 
starten. Tillväxten har stagnerat eftersom de stamkunder som salongen har fyller 
tidsbokningen och utrymmet för nya kunder är minimalt. Det finns inga planer på att ta in 
ytterligare ett bolag i alliansen eller på att anställa fler inom bolagen. Vidare har de heller 
inga funderingar på att expandera med fler salonger eller bitjänster. Skulle däremot ett av 
bolagen träda ur alliansen öppnas dörrarna för ett nytt bolag inom till exempel nagelvård 
eller andra skönhetsbehandlingar. Om detta sker skulle salongen kunna erbjuda fler 
tjänster under ett och samma tak och målgruppen skulle kunna utvidgas.  
 
Salongens målgrupp omfattar kvinnor, män och barn, dock består kundkretsen mestadels 
av kvinnor i 50 års åldern, vilket anses bero på att verksamheten funnits en längre tid och 
att �kunderna har åldrats med frisörerna� (Ing-Britt Johannesson). Eftersom kundkretsen 
består av kvinnor i 50 års åldern, vilka inte är lika positiva till förändringar som en yngre 
målgrupp, påverkas salongen inte i så stor utsträckning av nya hårtrender. Salongen är till 
största delen en tidsbokningssalong men vid mån av tid kan de även betjäna drop-in- 
kunder. När det gäller tidsbokningar har salongen som mål att kunden inte ska behöva 
vänta längre än en vecka för att få en klipptid. Detta kan emellertid skifta beroende på när 
kunden vill bli klippt. Många kunder vill gärna ha en klipptid på eftermiddagen, vilket 
gör att väntetiden kan variera från en till tre veckor. De erbjuder kunden sedvanliga 
frisörtjänster såsom tvättning, färgning, klippning, permanent men även bitjänster som 
brynplock, brynfärgning och fransfärgning. 
 
Trots att frisörerna är tre enskilda bolag uppträder de enat gentemot kunden, dels för att 
det ligger i deras natur dels på grund av deras goda och öppna relation sinsemellan. Vid 
tidsbokning handlar det inte om den frisör som först hinner svara i telefonen som �får den 
nya kunden� utan den som har ledigt i sitt arbetsschema. Den goda relationen mellan 
frisörerna bidrar till trevliga atmosfären i salongen.  
 
Ing-Britts Frisyrhörna anser att salongen inte har några konkurrenter, utan ser istället 
andra frisörer som kollegor. Genom att se varandra som kollegor kan de hjälpa varandra i 
olika situationer, till exempel genom att rekommendera kunden att gå till en frisör om de 
själva inte skulle ha tid eller om en kund efterfrågar något som är slut kan frisören 
tillfälligt �låna� en produkt. Dessutom kan frisörerna ge varandra tips och idéer om olika 
stylingprodukter. �Om man hjälper en konkurrent på något vis finns det möjlighet att man 
får hjälp tillbaka när det skulle behövas. Man ska bete sig mot andra på samma sätt som 
man själv vill bli bemött� (Ing-Britt Johannesson). Genom att både ge och ta tror 
respondenten att det bildas en positiv kunskapsspiral eftersom personalen då städigt  lär 
sig av varandra vilket leder till att kompetensen höjs. Sedan salongen startade har 
konkurrensen ökat då fler salonger etablerats i Halmstad men salongen har inte påverkats 
så mycket av det. Dels för att de har lojala kunder och dels för att de har byggt upp starka 
kundrelationer. 
 
Salongen har inte har några direkta marknadsföringsaktiviteter i tidningar eller radio utan 
förlitar sig på nöjda kunders rekommendationer, det vill säga positiv �word-of-mouth� 



 29

(WOM). Den enda direkta marknadsföringsaktivitet är att ett av bolagen i alliansen är 
med i Lokaldelen med sitt namn och telefonnummer. För att stärka salongens rykte och 
behålla sin marknadsandel agerar de efter sin affärsidé; �Att ha nöjda kunder genom att 
vara tillmötesgående och bygga en nära relation med dem�. Nöjda kunder anses vara den 
bästa marknadsföringen. Orden erfarenhet, service och nytänkande är någon som 
genomsyrar hela verksamheten.  
 

4.4.2 Kundrelationer 
I avsnittet som följer kommer Ing-Britts Frisyrhörnas kundrelationer beskrivas. 

4.4.2.1 Förutsättningar 
Alla tre frisörer har genomgått en utbildning som har bidragit till gesällbrev och för att 
hålla kunskapen uppdaterad och går all personal på en årlig frisörmässa samt läser 
facktidskrifter. Frisörerna går också på utbildning när ett nytt märke tas in i 
produktsortimentet, till exempel Goldwell färg. Utbildningen behövs dels för att lära sig 
hur man få det bästa färgresultatet och dels för att lära sig nya färgtekniker. Om en av 
frisörerna går en viss utbildning delar hon med sig av kunskapen till de andra två. Detta 
leder till att kostnader för utbildningar kan hållas nere.  
 
Alliansen består av tre enskilda bolag och deras styrka ligger i att uppträda enat gentemot 
kunden. Att också behandla kunden väl genom att visa att han/hon är speciell och lyssna 
på hans/hennes behov är en av grundstenarna när en kundrelation ska byggas. De som 
arbetar på salongen umgås även i viss mån på fritiden och ibland anordnas interna 
aktiviteter för att stärka gemenskapen. 

4.4.2.2 Bygga kundrelationer 
För att kunden alltid ska känna sig välkommen till salongen får han/hon ett vänligt 
bemötande och frisören ser hela tiden till att lyssna på honom/henne och visar ett intresse 
för kunden. I väntan på att frisören ska bli ledig eller på att till exempel en färg ska verka 
bjuds kunden på fika. Salongen har ett kundregister där de samlar information om 
kunderna. Informationen handlar bland annat om vilka behandlingar som kunden fått, 
vilka produkter som använts och datum för senaste besöket.    
 
Salongen satsar på att bygga ett förtroende mellan frisören och kunden för att deras 
relation ska hamna på en vänskapsnivå. Om frisören till exempel märker att hon ligger 
efter i tidsschemat, ringer hon upp nästa kund som står på tur, så denne inte behöver 
stressa till salongen. Likaså ringer de upp en kund om en annan skulle lämna återbud.  

4.4.2.3 Behålla kundrelationen 
För att uppfylla salongens mål med att ha lojala kunder ser personalen till att kunden trivs 
och får en frisyr som passar dennes livsstil, behov och önskemål. Personalen försöker 
även se till att kunden känner sig omhändertagen och speciell under besöket på salongen. 
För att kunden ska kunna ta hand om sitt hår efter besöket har de ett flertal hyllor med 
stylingprodukter som kunden kan använda köpa för att ta hand om sitt hår mellan 
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frisörbesöken. Genom att erbjuda kunden dessa produkter åstadkommer salongen 
merförsäljning.  
 
Respondenten tror att deras lojala kunder kommer tillbaka till salongen eftersom de 
känner förtroende och vet att salongen har en bred kunskap och lång erfarenhet. 
Stamkunderna ger en stabil omsättning och därför ser salongen dem som viktigare än de 
som endast kommer till salongen någon enstaka gång. Personalen på salongen har en 
uppfattning om att kunder värderar ett väl utfört arbete, bra pris, trevligt bemötande och 
en behaglig miljö, vilket gör att frisörerna arbetar mycket med just de faktorerna. När 
kunden stiger innanför dörren möts han/hon av en liten väntehörna, där kan han/hon sitta 
och läsa tidningar eller ta en kopp kaffe i väntan på sin behandling. I salongen finns det 
utplacerat levande växter för att på så vis ge ett levande intryck och väggarna är målade i 
en beige ton för att inge harmoni och avkoppling. Även personalens arbetsmiljö är viktig 
vilket har gjort att den är ergonomiskt utformad. Salongen har en del lojala kunder som 
inte genererar så mycket intäkter men där kundrelationen varit så pass stark att 
personalen istället värdesätter kundrelationen framför pengarna. En anledning till att 
kundrelationer ibland är olönsamma är på grunda av att det ges diverse rabatter. Ett 
exempel på att salongen värderar kundrelationen högt är vid en prishöjning, vilket oftast 
sker en gång per år. Då bjuder de på något extra i form av en inpackning, klippning i 
nacken med mera för att kunden ska känna att han/hon får lite extra tillbaka.  

4.4.2.4 Mål för förbättringar 
Salongen ser hela tiden till att förbättra för de befintliga kunderna. Genom att lyssna på 
kunden och på så vis få reda på hans/hennes önskemål kan personalen enklare 
tillfredsställa dem. Tillfredsställs kunden anses det leda till att han/hon pratar väl om 
salongen i sin umgängeskrets.  

4.4.2.5 Respons 
Om en kund inte blir nöjd med den utförda tjänsten, vilket anses hända sällan, gör 
frisörerna så gott de kan för att åtgärda felet. Det görs på en gång eller så ber de kunden 
gå hem och känna efter och komma tillbaks dagen efter om han/hon fortfarande inte är 
nöjd. De flesta kunderna anses vara dåliga på att säga ifrån om de inte är nöjda, trots att 
frisörerna uppmuntrar dem att säga till om de inte trivs med det utförda resultatet. 
 
Kritik som kunderna ger till frisörerna tar de på ett positivt sätt. Det är bättre att kunden 
säger ifrån på salongen om han/hon inte är nöjd än att kunden sprider dåliga rykten till 
sina vänner och bekanta. �Det är oftast genom felen man lär sig att bli bättre och utveckla 
sig som frisör� (Ing-Britt Johannesson).  
 

4.5 Formell intervju - Salong Image 
• Intervjun genomfördes med frisörerna Josefin Heilig och Caroline Johansson. 

Heilig och Johansson arbetar båda som frisörer på Salong Image. Intervjun 
genomfördes på Salong Image klockan nio innan salongen öppnat. Intervjun 
varade i cirka en och en halv timme (2007-03-22) 
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4.5.1 �Porters-five-forces� 
För att få en överblick över Salong Images nuläge användes �Porters-five-forces� modell 
som utgångspunkt.  
 
Företaget grundades år 2004 av Samir Beker, som tidigare haft en frisörsalong i Varberg. 
Salong Images tillväxt anses vara stabil dels på grund av att det spridits positiva ord om 
salongen och dels för att de byggt upp goda relationer mellan frisörerna och kunderna. 
Salong Image ligger i ett köpcentrum och har haft det geografiska läget sedan starten år 
2004. En fördel med att ligga i ett köpcentrum anses vara att det leder till att salongen 
besöks av fler kunder eftersom det är smidigt att klippa sig samtidigt som veckans inköp 
kan göras, det vill säga att det blir mer spontana klippningar. En annan fördel är att 
kunderna erbjuds en stor och gratis parkering.  
 
Salongens målgrupp är allt från barn till pensionärer, kvinnor som män. Kundkretsen 
består till största del av medelålders män. Att det är mest män som besöker salongen 
anses bero på att det främst är en drop-in- salong och att män är mindre benägna att vänta 
på en klipptid än vad kvinnor är. En annan anledning är också att män i större 
utsträckning klipper sig spontant, än vad kvinnor gör. Salongen kan betjäna många drop-
in- kunder då de har en hög flexibilitet. Av drop-in- kunderna är många stamkunder som 
vet att de kan få tjänsten utförd då de kommer till salongen.  
 
Salong Images affärsidé är att �ständigt utveckla kompetensen hos de anställda samtidigt 
som kunden ska känna stort förtroende och trivas med både sin frisör och salongen�.  För 
att uppnå affärsidén har salongen regelbundna personalmöten där personalen ges en 
möjlighet att framföra sina åsikter och där det diskuteras hur förbättringar ska göras. Om 
någon i personalen fått klagomål från en kund tas även detta upp och tillsammans 
kommer de fram till förslag för att undvika att samma misstag upprepas.  
 
Salong Images kunder erbjuds förutom sedvanliga tjänster såsom tvättning, klippning 
färgning och permanent även bitjänster som till exempel rakpermanent och 
brynplockning. De kan även erbjuda nagelvård i samarbete med ett annat företag i samma 
lokal. Genom samarbetet skapar de ett mervärde för kunden så att han/hon kan få fler 
tjänster utförda i samma lokal.  
 
Salong Image har fyra heltidsanställda och har inga planer på att anställa fler 
medarbetare. Det finns heller inga planer på att expandera med fler tjänster eller salonger. 
Däremot försöker de öka människors medvetenhet av grundarens eget märke, Paul 
Brown, för att på så sätt få ut produkterna på marknaden. Dessa produkter har de även till 
försäljning tillsammans med övriga stylingprodukter. Enligt Heilig uppkommer nya 
trender fort men de försvinner lika snabbt, därför är det extra viktigt att ha en öppen och 
ärlig dialog med kunden. Om en trend är att snagga håret föreslår frisören att kunden 
likväl kan göra det själv. De vet att kunden kommer tillbaka när trenden vänder och anser 
därför att det är bättre att vara ärlig eftersom alla parter tjänar på det i längden.  
 
Helig anser att salongen inte har några konkurrenter utan ser andra salonger som 
samarbetspartners. Salong Image samarbetar med Salong Eurostop genom att 
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rekommendera kunder att klippa sig där om salongens egen tid inte skulle räcka till. De 
samarbetar även med Studio Silk, som ligger i centrala Halmstad. Salong Image och 
Studio Silk samarbetar med marknadsföringen i form av att de delar på en helsida i 
Lokaldelen. För att vara konkurrenskraftiga och motverka att nya etablerare kommer in 
på marknaden arbetar salongen med innovation. Personalen läser många facktidskrifter, 
skapar och vidareutvecklar kundrelationer allt för att kunden ska tycka att det är roligt att 
komma tillbaka till salongen samt att de kontinuerligt förnyar salongens inredning. 
Salongen stärker sin position på marknaden genom att kunder talar väl om dem. 
Salongens rykte försöker de stärka genom att varje frisör ses som en kreatör som gör 
något unikt och personligt med kundens hår. Salongens direkta marknadsföring sker 
genom att vara med i Lokaldelen. Den indirekta marknadsföringen, vilket anses vara den 
bästa marknadsföringen, sker genom positiva vitsord kunderna emellan. Salongen har 
inga olönsamma kunder eftersom alla kunder som besöker salongen genererar intäkter. 
 

4.5.2 Kundrelationer 
I följande avsnitt kommer Salong Images kundrelationer att presenteras. 

4.5.2.1 Förutsättningar 
Frisörerna på Salong Image har mycket varierande utbildningar (självlärda till genomgått 
utbildning som ger gesällbrev) men i praktiken besitter de samma kompetens. Det 
viktigaste anses vara frisörens kompetens och den service denne kan leverera till kunden, 
inte vilken utbildning de har på pappret. För att graden av kompetensnivån inte ska 
försämras, för att få nya idéer och se hur trender förändras går frisörerna på den årliga 
frisörmässan som hålls antingen i Göteborg eller i Stockholm. Personalen går även på 
olika sorters kurser en gång om året som omfattar både klipp- och färgteknik. 
 
De anställda är sig själva i så stor utsträckning som möjligt och tävlar inte om att vara 
bättre än sina kollegor eller konkurrenter. Enligt Johansson trivs personalen tillsammans 
och har en nära relationer med varandra vilket gör att de anställda tycker att det är kul att 
gå till arbetet. Personalfester brukar anordnas emellanåt då det bjuds på god mat och 
dans. Detta för att gemenskapen ska förbättras och personalen ska bli en mer 
sammansvetsad grupp som uppträder på ett likartat sätt mot kunden. Det händer även att 
frisörerna tar egna initiativ och umgås på fritiden.  
 
Tidigare har personalomsättningen på Salong Image varit relativt hög och grundaren 
Beker har inte gjort något specifikt för att motverka det. Under senare tid har han dock 
fått upp ögonen för hur viktigt det är med personal med likvärdig kompetens och frisörer 
som stannar i företaget. Slutar en anställd följer ofta kunden med till konkurrenten.  

4.5.2.2 Bygga kundrelationer 
För att tillfredsställa kunden och skapa en långvarig kundrelation fokuserar personalen på 
Salong Image extra mycket på kundens första besök på salongen. De lägger då ner cirka 
tio minuter extra för att lyssna, lära känna kunden och hans/hennes behov. Genom detta 
beteende anses lojala kunder uppstå. Eftersom salongen har många drop-in- kunder är det 
viktigt att ta hand om kunderna på ett effektivt sätt samtidigt som personalen ska hinna 
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lära känna varje enskild kund, allt för att bygga långsiktiga kundrelationer. Salongen har 
en oskriven regel att kunden maximalt ska behöva vänta i 40 minuter innan han/hon blir 
klippt, oftast lyckas de betjäna kunden inom 10 minuter.  
 
För att bygga en kundrelation hälsar de anställda vänligt på kunden, frågar om de vill ha 
hjälp eller råd med något, bjuder dem fika allt för att kunden ska känna sig välkommen. 
För att få kunden att känna sig så bekväm som möjligt uppmuntras personalen att 
småprata med denne under tiden tjänsten utförs. Salongen har ingen direkt plan för att få 
kunden att besöka dem igen. Istället lyssnar de på kunden, gör så att kunden känner sig 
vacker och ger honom/henne komplimanger.  
 
När det gäller salongens inredning har de tagit hänsyn till kunderna för att få dem att 
trivas. Salongen ha en nedtonad, snygg och fräsch stil som genomsyras av neutrala färger 
och inredning för att locka alla typer av kunder. I en del av salongen finns en relativt stor 
avdelning med fåtöljer och ett akvarium att betrakta för dem som väntar på att bli klippta. 
Under tiden kunden väntar på sin tur ges det även möjlighet att läsa tidningar och få en 
kopp kaffe. För de yngsta besökarna finns en lekhörna och när de väl ska klippa sig kan 
de få sitta i en stol som ser ut som en leksaksbil. 

4.5.2.3 Behålla kundrelationen 
Salong Image har inget kundregister, däremot ett kortsystem som bygger på att skriva ner 
blandningar av olika färger och andra kommentarer så att de anställda vet vilken 
behandling kunden fick vid det senaste besöket. För att behålla relationen med kunden 
försöker de anställda att komma ihåg vad kunden sa vid det senaste besöket, hjälpa 
honom/henne i olika servicesituationer och uppfylla hans/hennes önskemål. Dessutom 
försöker frisören genom sitt beteende visa att kunden är speciell.  
 
Salong Image har ingen ABC-kategorisering av kunderna utan ser dem alla som 
likvärdiga vilket leder till att alla får den service som salongen står för. Däremot försöker 
de fokusera lite extra på stamkunderna för att på så vis stärka kundrelationen. Det sker 
genom att de bland annat ger kunden en inpackning, klippning av lugg, brynplock eller 
genom olika gåvor i form av presentkort på naglelvård. Andra saker salongen gör för att 
stärka kundrelationen är genom att lyssna mycket på kunden, vilket leder till att 
tvåvägskommunikation skapas, liksom att de ger råd och tips om vilken frisyr kunden 
skulle passa i. Vid en prishöjning informeras den lojala kunden om det i god tid. Skulle 
det visa sig att kunden/frisören missat information får kunden klippningen till det gamla 
priset, men vet då vilka priser som gäller framöver.  

4.5.2.4 Mål för förbättringar 
Salong Images mål är att ha duktiga och erfarna frisörer som uppfyller kraven för sin 
yrkesroll. Duktiga frisörer som gör ett bra jobb och är effektiva anses vara en anledning 
till att kunden kommer tillbaka. Det är därför viktigt att jobba med ständiga förbättringar 
för att nå detta mål. Genom att ständigt fokusera på att förbättra företagets rykte får 
salongen fler kunder samtidigt som stamkunderna inte lämnar dem.  
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Sedan salongen grundades har de märkt att kunden allt mer uppskattar salongens 
skicklighet att hantera kunder på ett snabbt och professionellt sätt. Det anses vara mycket 
uppskattat eftersom dagens människor lever i ett stressat samhälle och har höga krav på 
sig att hinna med så mycket som möjligt. Detta är därför något som Salong Image 
ständigt försöker förbättra liksom att servicenivån höjs i takt med effektiviteten. 

4.5.2.5 Respons 
Salong Image försöker skapa en dialog med kunden för att han/hon inte ska vara rädd att 
visa sitt missnöje, då det lätt kan åtgärdas. �Är du negativ kom tillbaka, tycker du att 
något är positivt sprid det� (Josefin Heilig). Om en kund inte skulle vara nöjd med den 
utförda tjänsten konverserar frisören med kunden för att försöka få reda på hur han/hon 
vill ha det istället.  Därefter rättar frisören, helt kostnadsfritt, till �felet�. Ett annat 
alternativ är att kunden får avdrag på priset eller att han/hon överhuvudtaget inte behöver 
betala för tjänsten. Salong Image anser att de flesta kunder är bra på att säga ifrån om de 
inte blir nöjda med resultatet. Det finns dock alltid de som inte vågar säga ifrån men de 
anställda ser oftast om en kund är nöjd eller inte. Vid dessa fall brukar de under 
behandlingens gång fråga om det är bra eller om de vill göra det på något annat sätt. Det 
anses vara viktigt att ha en dialog med kunden under tiden tjänsten utförs så att fel och 
missförstånd kan undvikas och kunden kan gå hem och känna sig nöjd med sitt 
frisörbesök. Personalen tar kritik på ett positivt sätt då det anses att en frisör aldrig blir 
fullärd. Misstag kan alla göra och det leder till att frisörerna kan lära sig av dem. Mellan 
frisörerna ges också feedback, inte för att sätta dit varandra utan för att varje anställd ska 
kunna utvecklas och med tiden bli en bättre frisör. 
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5. Analys  
Under analyskapitlet har den teoretiska referensramen jämförts med empirin. 
  

5.1 Salong Chess 
Nedan följer Salong Chess analys vilken omfattar bland annat personalens inverkan på 
kundrelationen, hur salongen bygger och underhåller den. 

5.1.1 Förutsättningar  
Sewell & Brown (2003) anser att för företag som ska nyanställa är det viktigt att de får 
tag i �rätt� personal och som passar ihop med övriga anställda. Norrman (1992) anser att 
personalen är företagets nyckelresurs vilka ofta är eftertraktade på marknaden. Det gör att 
företag som är på jakt efter ny kompetens själva får söka upp personen. Detta är något 
som Salong Chess har använt sig av då en del av personalen blivit �handplockad� för att 
kunna erbjuda kunden en så hög service- och kompetensnivå som möjligt. När väl 
företaget hittat �rätt� personal bör det också ligga i deras intresse att försöka hålla kvar 
dem. Kunderna bygger upp speciella band och har speciella relationer med en viss 
anställd och om denne då slutar följer oftast kunden med (Edvardsson, 1996). Edvardsson 
(1996) menar att de anställda måste ha en möjlighet att utveckla sin kompetens eftersom 
den är av stor betydelse för deras välbefinnande, hälsa och arbetsengagemang. Om 
personalen känner att de kan tillföra något unikt och innovativt ökar deras självförtroende 
och trivseln på arbetsplatsen. Detta är något som Shill betonar är viktigt i deras salong. 
För att uppnå de kriterier som Edvardsson (1996) förespråkar skickar de exempelvis de 
anställda på utbildningar, mässor och kurser. Genom att agera på detta sätt leder det till 
att kompetensen på företaget behålls. Salongen prenumererar även på facktidskrifter som 
de anställda har tillgång till. Ett annat exempel på Salong Chess strävan efter att behålla 
kompetensen är när en anställd varit mammaledig ser de till att hon får gå en extra kurs 
för att snabbt komma in i arbetet, trender och mode. När salongen tar in ett nytt märke är 
de också noggranna med att alla i personalen går en utbildning i hur produkterna används 
för att få bästa resultat gentemot kunden. Ägarna anser att det är viktigt att alla i 
personalen känner till och är säkra på de produkter som salongen använder i de olika 
behandlingarna. Fördelen med att personalen går utbildningar är enligt Blomqvist et al. 
(2004) att de sedan kan informera kunden på ett bättre sätt. Dessutom stärker kunskap 
kundrelationen och risken för att en kund byter till en konkurrent minskas. Även Gordon 
(1998) menar att företaget måste erbjuda kunden nya och meningsfulla fördelar hela 
tiden, då han/hon lätt tröttnar på det �normala�. Blomqvist et al. (1999) anser att det 
ligger i ledningens intresse att se till att de anställda utvecklas genom att till exempel gå 
på utbildningar för att på så sätt kunna hålla sig uppdaterade och tillföra innovationer till 
verksamheten.  
 
Enligt Chaffey et al. (2003) och Keller (2003) kan företaget hålla sig kvar på marknaden 
genom att vara innovativt och på så sätt utgöra ett hot för andra företag, istället för att 
själva bli hotade av konkurrenterna. Salong Chess har tagit till sig av denna teori och 
skickar därför de anställda på kurser och utbildningar men expanderar också med fler 
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bitjänster. Genom agerandet försöker de vara lite av en innovatör och känner sig inte lika 
hotade av andra företag. 
 
De åtgärder Salong Chess använder sig av ska även leda till att öka personalens 
motivation i det fortsatta arbetet. Jacobsen & Thorsvik (2002) menar att genom olika 
motivationsmodeller kan ett företag motivera de anställda till bättre prestationer. Sewell 
& Brown (2003) menar också att ingen kan göra ett bra jobb om den inte trivs. Salong 
Chess ägnar sig åt trivselfrämjande åtgärder såsom att förbättra arbetsmiljön och tänka på 
att de anställer rätt person, dels för att öka trivseln och dels för att det blir enklare att 
agera på ett enat sätt mot kunden.  
 
Enligt Sewell & Brown (2003) kan ledningen ägna sig åt olika former av �tacksystem�,  
till exempel kan en klapp på axeln ges så fort någon gjort ett bra arbete. Genom dessa kan 
ledningen visa sin uppskattning mot de anställda och på så sätt öka deras välbefinnande.  
Edvardsson (1996) delar Sewell & Browns (2003) åsikt angående tacksystem och anser 
att ledningen bör sträva efter att ge kontinuerlig uppmuntran. Ägarna på Salong Chess 
använder sig inte av något uttalat �tacksystem�, däremot uppmuntrar och berättar de för 
övriga i personalen om någon gjort något bra. Detta kan ses som en form av kontinuerlig 
uppmuntran eftersom den ständigt återkommer i det dagliga arbetet. Uppmuntran gör att 
personalens trivsel på arbetsplatsen ökar. Det gör även att risken att en anställd slutar och 
börjar hos en konkurrent minskar om han/hon trivs på arbetsplatsen (Sewell & Brown, 
2003).  

5.1.2 Bygga kundrelationer 
Enligt Grönroos (1996) finns det tre taktiska element ett företag kan använda sig av när 
de ska bygga kundrelationer. Det första är att söka direktkontakt med kunden, lyssna på 
honom/henne och komma ihåg vad han eller hon tycker om. Salong Chess försöker uppnå 
ovanstående element till exempel genom att samtala med kunden under frisörbesöket för 
att på så sätt lära känna honom/henne och få reda på individens personliga smak och 
tycke. Grönroos (1996) taktiska element nummer två är att ha en väl uppbyggd databas 
bestående av kundinformation. Genom detta system är det enkelt att plocka fram 
information om en viss kund innan till exempel själva kundmötet. Salong Chess använder 
sig av ett manuellt kundregister som innehåller information om till exempel vilken typ av 
behandling som utförts och vilka produkter som användes, för att på så sätt underlätta för 
personalen att hålla sig uppdaterade. Gordon (1998) betonar hur viktigt det är att besitta 
kunskap om kunden, då den lagrade kunskapen hjälper företaget att få lojala kunder, 
vilket Salong Chess följer då de satsar på långsiktiga och personliga kundrelationer.  
 
Det tredje elementet enligt Grönroos (1996) är att skapa ett kundorienterat servicesystem, 
det vill säga personal, teknologi, kunder och tid. Tyngdpunkten ligger på tekniken, men 
inte produktionsorienterade system utan kundorienterade. Genom att ha ett 
helhetserbjudande kan relationsmarknadsföringen användas på ett bättre sätt. I dagsläget 
använder sig Salong Chess av ett kundorienterat servicesystem då de satsar på både sin 
personal, sina kunder och de är medvetna om vad som händer på marknaden.  
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Något annat som är viktigt enligt Grönroos (1996) och som även samtycks av Blomqvist 
et al. (1999) och Norrman (1992) är att skapa ett gott första och sista intryck. Även 
Hallström & Jönsson (1991) menar att positiva associationer vid första besöket är viktiga 
eftersom det är dem som kunden använder för att bilda sin uppfattning om företaget. Om 
en kund till exempel får ett dåligt första intryck är det ofta svårt för företaget att reparera 
den skadan. Eftersom Salong Chess satsar på att bygga personliga kundrelationer 
försöker de se till att kunden alltid känner sig välkommen till salongen. När en kund 
kommer till salongen hälsar de anställda, helst med namnet, så fort kunden stiger in i 
salongen. Genom detta agerande vill de skapa ett bra första intryck som i längden ska 
leda till att kunden återkommer till salongen. Salong Chess vill även ge kunden ett bra 
sista intryck innan han/hon lämnar salongen. De tackar kunden för besöket samtidigt som 
de hör efter om han/hon vill boka in ett nästa frisörbesök. Enligt Sewell & Brown (2003) 
bör företag dock vara uppmärksamma på att servicen som kunden får inte bara är till 
exempel leenden och artighet utan att det innefattar betydligt mer än så, då ett vänligt 
bemötande bara står för 20 % av den totala kundservicen. Inga leenden i världen kan 
hjälpa företaget om produkten eller tjänsten inte är vad kunden vill ha. För att uppfylla 
kundens önskemål har Salong Chess välmotiverad och kompetent personal som gör sitt 
yttersta för att utföra tjänsten på bästa sätt.  

5.1.3 Kundvård 
Sewell & Brown (2003) och Norrman (1992) menar att det är viktigt att ägna 
uppmärksamhet åt den yttre miljön eftersom den ger ledtrådar till kunden när han/hon 
bildar sig en uppfattning om hur företagets tjänst är. Den yttre miljön avslöjar företagets 
värderingar och vilka kunder de riktar sig till. Salong Chess tänker mycket på den yttre 
miljön, att den ska vara personlig så att kunden känner sig som hemma. Inredningen i 
salongen är avsedd att skapa en trivsam och fräsch miljö, vilket är viktigt för kundens 
trivsel. Enligt Blomqvist et al. (2004) har kunden en tendens att berätta positiva saker om 
företaget om han/hon trivs med det. 

5.1.4 Lojala kunder 
Chaffey et al. (2003) menar att kunden påverkar företagets konkurrenskraft bland annat 
genom �word-of-mouth� (WOM). Därför måste kunden alltid bli mer än nöjd när 
han/hon går därifrån och för att företaget ska uppnå sitt mål att få lojala kunder. Salong 
Chess försöker skilja sig från andra salonger genom att vara unika och �oumbärliga�, det 
vill säga att de verkligen lyssnar på det kunden säger och därefter tillfredsställer 
hans/hennes specifika behov och önskemål. Genom att vara �oumbärliga� försöker de 
indirekt få kunden att prata positivt om dem, det vill säga få lojala kunder. I och med det 
nämnda tillvägagångssättet, (WOM) behöver salongen inte lägga ner så stor del av sin 
budget på reklam utan satsar på indirekta marknadsaktiviteter. Även Sewell & Brown 
(2003) menar att det är en fördel att satsa på de lojala kunderna eftersom företaget då kan 
skära ner sina kostnader för marknadsföring. De behöver inte lägga lika mycket pengar 
på att locka till sig återkommande kunder eftersom de redan har dem. Norrman (1992) 
håller med i detta påstående och menar även att företag som har lojala kunder dessutom 
kan se dem som en buffert för en lång tid framöver. Eftersom Salong Chess har funnits 
relativt länge har de lyckats skaffa sig lojala kunder. Då de lojala kunderna sprider ett 
positivt rykte om företaget behöver Salong Chess inte satsa på några 
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marknadsföringsaktiviteter eftersom de lojala kunderna ständigt återkommer och sprider 
positiva rykten till vänner och bekanta.      
 
Enligt Blomqvist et al. (2004) måste personalen ge kunden en möjlighet att tala, då det är 
en förutsättning för att personalen ska kunna veta vad som är viktigt för kunden och vad 
han/hon har för behov och önskemål. Salong Chess är angelägna om att kundens behov 
och önskemål tillfredsställs genom att de lyssnar på kunden under själva 
frisörbehandlingen. Det är också viktigt att personalen kan anpassa sig till den enskilde 
individens situation och förutsättningar. Genom både anpassning och öppna dialoger kan 
företaget utveckla nya relationer samtidigt som de behåller gamla kundrelationer 
(Blomqvist et al., 2004). Salong Chess försöker uppnå Blomqvist et als. (2004) påstående 
genom att ha personliga och öppna dialoger med kunderna vilket både bygger upp och 
utvecklar långsiktiga kundrelationer. Ett exempel på det är att om en kund inte skulle 
vara nöjd med den utförda tjänsten ska salongen ha byggt upp en så pass bra och öppen 
dialog att kunden vågar säga ifrån, vilket kunden ofta vågar. Enligt Edvardsson (1996) 
ska personalen sätta kunden i centrum, men inte alltid rätta sig efter denne. Personalen 
ska inte enbart göra så som kunden säger, eftersom det är att nedvärdera den egna 
kompetensen. Bergman & Klefsjö (2001) menar att i nio fall av tio vet företaget mer än 
kunden och ska därför försöka vägleda kunden i rätt riktning. Salong Chess sätter kunden 
i centrum och de har en hög flexibilitet där personalen försöker anpassa sig till kundens 
önskemål och tillsammans komma fram till den bästa lösningen.  

5.1.5 Kundrespons 
Enligt Kahn (1995) och Sewell & Brown (2003) måste det vara enkelt för kunden att 
framföra sitt klagomål för att företag ska undgå missnöjda kunder. Salong Chess personal 
använder sig av detta tillvägagångssätt då de uppmuntrar kunden till att säga ifrån om 
han/hon inte är nöjd med något. Den kritiken som kunden ger försöker personalen se som 
något positivt dels eftersom personalen ges möjlighet att åtgärda felet och dels för att 
personalen kan utvecklas och lära sig av sina misstag. �Får personalen aldrig reda på sina 
misstag, kan de heller inte lära sig utav dem� (Tina Shill). Blomqvist et al. (2004) menar 
att klagomål från kunden leder till att kundrelationen stärks mer och mer och att om 
företaget inte skulle få några klagomål är kundrelationen dålig eller håller på att 
försämras. Blomqvist et al. (2004) anser att en bra och välutvecklad kunddialog skapar en 
värdehöjande faktor för kunden samtidigt som den bidrar till att företaget differentierar 
sig från konkurrenterna. Salong Chess tycker sig ha en bra kundrelation då deras kunder 
vågar framföra sina åsikter och säga ifrån om de inte blir nöjda.  
 

5.2 Ing-Britts Frisyrhörna 
I analysen av Ing-Britts Frisyrhörna behandlas till exempel förutsättningar för 
kundrelationen och den indirekta marknadsföringen i form av �word-of-mouth� (WOM).  

5.2.1 Förutsättningar 
Ing-Britts Frisyrhörna och de två andra bolagen i alliansen utvecklas genom att de går på 
en årlig frisörmässa samt läser facktidskrifter. Att läsa tidningar är enligt Chaffey et al. 
(2003) ett bra sätt att hålla sig uppdaterad på vad som händer i omvärlden. Att personalen 
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på detta sätt utvecklas leder till att deras kompetens också ökar vilket är en förutsättning 
för att företag ska överleva och nå framgång (Blomqvist et al., 1999). Deras utveckling 
påverkar deras möjlighet att prestera på bästa möjliga sätt (Edvardsson, 1996). Gordon 
(1998) nämner hur viktigt det är att företaget har kompetent personal men också 
betydelsen av deras kompetensutveckling, vilken kan leda till att de kan erbjuda kunden 
nyheter och förändringar. Johannesson menar att det är viktigt att ha kompetent personal 
men att innovation inte berör deras salong i så stor utsträckning, då salongens kunder 
mestadels är kvinnor i 50 års åldern. Dessa vill oftast ha frisyrer som de har haft ett 
längre tag och känner sig bekväma med. Salongens kunder har inte behov av nya trender i 
lika stor omfattning som salonger som har en yngre målgrupp. Därför berörs salongens 
personal inte i lika stor utsträckning av kompetensutveckling och innovation. 
 
Det är också viktigt att ha kunskap om vad som händer i företagets omvärld för att på ett 
enklare sätt kunna uppmärksamma när nya etablerare kommer in på markanden. 
Inträdeshinder för nya företag är idag låga, speciellt för tjänsteföretag vilket gör att fler 
startar företag (Doyle & Stern, 2006). Ing-Britts Frisyrhörna har märkt att konkurrensen 
ökat då fler salonger etablerats i Halmstad, dock är det inget som påverkat salongen i 
större utsträckning eftersom de har sina lojala kunder.  
 
I ett litet företag är det extra viktigt att lägga ner energi på att ha en välmotiverad 
personal (Trostek, 1995). Eftersom Ing-Britts Frisyrhörna ingår i en allians som består av 
tre företag och det endast finns tre anställda behöver de inte lägga ner energi på att få 
välmotiverad personal. Viktigt är också att ha goda relationer med sina anställda och att 
de trivs på arbetsplatsen (Sewell & Brown, 2003). Även om Ing-Britts Frisyrhörna inte 
har några anställda har Johannesson väldigt goda relationer med de andra i alliansen. De 
hjälper och stöttar varandra i olika situationer vilket är en förutsättning för att samarbetet 
ska fungera. Att de tre frisörerna ibland umgås på fritiden bidrar också till deras goda 
relation.  

5.2.2 Bygga kundrelationer 
Ing-Britts Frisyrhörna lyssnar på kunden och visar ett intresse för honom/henne. Att vara 
lyhörd för kundens önskemål gör att långsiktiga kundrelationer byggs upp samtidigt som 
kundens behov tillfredsställs (Sewell & Brown, 2003). 
 
Enligt Sewell & Brown (2003) är kunden det viktigaste företaget har. Personalen måste 
veta vilka behov och önskemål kunden har för att företaget ska överleva. Även Kahn 
(1995) poängterar betydelsen av att känna till kundens behov. Med tanke på att frisörerna 
funnits i branschen länge har de skaffat sig många stamkunder och en uppfattning om vad 
kunderna vill ha, vilket gör att de enklare kan tillfredsställa deras behov. Ing-Britts 
Frisyrhörna och de andra två företagen i alliansen är väl medvetna om vikten av att 
bemöta kunden på ett enat och trevligt sätt. Detta är enligt Johannesson inget inövat 
beteende utan de är sådana som personer.  

5.2.3 Kundvård 
Sewell & Brown (2003) anser att kundtillfredsställelse handlar om bemötandet med 
kunden. Varför en kund blir nöjd eller missnöjd beror ofta på små detaljer i själva 
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bemötandet med denne. Johannesson är medveten om att kunden kommer dit för att få ett 
behov tillfredställt men också för att få en stunds avkoppling. För att få kunden att alltid 
välja deras salong erbjuder Johannesson lojala kunder något extra i form av en 
hårinpackning eller en gratis klippning i nacken. Att erbjuda kunden mervärde i form av 
spontana tjänster kostar ofta inte företaget något extra, men det kan vara den lilla detaljen 
som gör att kunden blir mer än nöjd och är benägen att komma tillbaka till företaget 
(Kahn, 1995).  
 
Sewell & Brown (2003) anser också att det är viktigt att ägna uppmärksamhet åt den yttre 
miljön. Norrman (1992) håller med Sewell & Brown (2003) i att företag måste ha 
inredningen i åtanke då de vill skapa långsiktiga kundrelationer. Inredningen i salongen 
försöker frisörerna hålla harmonisk, fräsch, mycket gröna växter och neutrala färger för 
att den ska passa salongens kunder.  
 
Johannesson är medveten om att kunden värdesätter hela upplevelsen av vistelsen på 
salongen. Johannesson är mån om att ge kunden ett positivt intryck av både klippning och 
salongens miljö. Kahn (1995) belyser att resultatet av en tjänst är viktigt, men det som 
sker under utförandet är lika viktigt för kundens totala upplevelse av kvaliteten.  

5.2.4 Lojala kunder 
Ing-Britts Frisyrhörna engagerar sig i sina kunder och ser till varje individs enskilda 
behov, exempelvis genom att veta vad deras kunder hade för behandling sist de besökte 
salongen. Då de flesta kunder är lojala kunder vet frisören oftast vilka behov och 
önskemål individen har. För att få kunden lojal krävs det ett stort engagemang från 
personalen. De ska visa att de bryr sig om den enskilda individen och försöka 
tillfredsställa hans/hennes behov och önskemål på bästa sätt. Varje kund ska få sin unika 
behandling så att han/hon känner sig speciell och har viljan att besöka företaget igen 
(Edvardsson, 1996).  
 
I dagens stressade samhälle vill kunder att allt ska göras fortare då de inte har tid att 
vänta. När väntetider är oundvikligt måste företag göra vad som står i deras makt för att 
korta ner dessa (Sewell & Brown, 2003). Ing-Britts Frisyrhörna har förstått vikten av 
denna teori och använder en metod för att försöka minska kundens väntetid och på så sätt 
få kunden att vilja komma tillbaka till salongen. Om de till exempel har fördröjningar i 
schemat kan de ringa upp kunden och be denne komma lite senare. Agerandet uppskattas 
i hög grad av kunderna.  
 
När företag lyckats bygga upp starka kundrelationer och fått lojala kunder kan de uppnå 
många fördelar, bland annat att de inte behöver satsa lika mycket pengar på 
marknadsföring (Sewell & Brown, 2003). De lojala kunderna sprider reklam om företaget 
genom positiv word-of-mouth (WOM) (Chaffey et al., 2003). Ing-Britts Frisyrhörna har 
lyckats bygga upp starka kundrelationer och därmed fått lojala kunder och har därför 
ingen budget för marknadsföring. Johannesson menar att salongens kunder är den bästa 
marknadsföringen när de sprider positiva erfarenheter av salongen till vänner och 
bekanta. Enligt Gummesson (2002) litar människor ofta mer på sina vänner och bekanta 
än på reklam från en okänd avsändare.  
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5.2.5 Kundrespons 
Det är viktigt att kunden känner att han/hon kan framföra sina klagomål. Det är bättre att 
kritiken framförs direkt till företaget än att kunden går därifrån och sprider dåliga rykten. 
Företaget får genom kritiken möjlighet att rätta till eventuella fel (Kahn, 1995; Sewell & 
Brown, 2003). Ing-Britts Frisyrhörna åtgärdar eventuella fel genom att prata med kunden 
om vad som skulle ha gjorts istället och vad de kan göra för att kunden ska bli nöjd. Felen 
kan rättas till med detsamma eller så ber de kunden att gå hem, känna efter och sedan 
komma tillbaka nästa dag. Det är viktigt att företag fångar upp klagomål från kunden 
eftersom det leder till att kundrelationen kan stärkas ytterligare (Blomqvist et al., 2004; 
Sewell & Brown, 2003). Detta är något som Ing-Britts Frisyrhörna använder sig utav då 
de anser sig ha så pass bra relationer med sina kunder att de kan ha en kommunikation i 
båda riktningarna. Kunden lyssnar på frisörernas rekommendationer samtidigt som 
frisörerna lyssnar på kunden. 

5.2.6 Samarbete 
Ing-Britts Frisyrhörna använder sig av både en bytespartner och ingår i en allians med två 
andra företag. Att ingå i en allians har fördelar för alla parter som ingår i den dels 
eftersom de kan utbyta kunskaper och lära av varandra och dels eftersom de tillsammans 
kan reducera kostnader samtidigt som de får en konkurrensfördel och får en starkare 
position på marknaden (Bengtsson et al., 1998). Allianser leder ofta till mer 
tillfredsställda kunder eftersom företaget kan föreslå ett produkt/tjänsteutbyte med 
konkurrenten, vilket resulterar i att kunden får det hon önskar (Sewell & Brown 2003).  
 
När företag ingår i en allians är det viktigt att de har förtroende och hjälper varandra i 
olika situationer (Bengtsson et al., 1998). Även denna teori stämmer in på Ing-Britts 
Frisyrhörna och de två andra företagen i alliansen då de hjälps åt att betjäna varandras 
kunder. Johannesson menar att de tre företagen inte tävlar med varandra om vem som ska 
få flest kunder.  
 

5.3 Salong Image 
I nedanstående analys av Salong Image hanteras bland annat hur personalen tillfredställer 
kundens behov och hur de agerar för att vara ett kundnära företag. 

5.3.1 Förutsättningar 
För att ett företag ska bli framgångsrikt måste personalens kompetens ständigt utvecklas 
(Blomqvist et al., 1999). Frisörerna på Salong Image utvecklas genom att gå på den årliga 
frisörmässan, vilket bidrar till att de utvecklas och får nya idéer om uppdateringar i 
frisyrtrender. Gordon (1998) anser att en kund lätt kan bli uttråkad och vill därför hela 
tiden bli erbjuden nya och betydelsefulla fördelar. Personalen på Salong Image går även 
på diverse utbildningar som omfattar klipp- och färgteknik för att kunna erbjuda kunder 
nyheter. Förnyelser på företag kan även ske stegvis (Blomqvist et al., 1999). Exempel på 
Salong Images små förändringar är den kunskap personalen får från facktidskrifter. 
Genom alla dessa åtaganden som leder till personalens utveckling kan något unikt 
tillföras till arbetsplatsen. Personalen på Salong Image uppmuntras att vara kreativa i sitt 
arbete. Utvecklingen leder till personalens ökade välbefinnande vilket i sin tur leder till 
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att de kan göra ett bra arbete (Edvardsson, 1996; Jacobsen & Thorsvik, 2002). När 
personalen är uppdaterad i nyheter kan kundrelationen stärkas genom att de talar om 
nyheterna och förändringarna för kunden (Blomqvist et al., 1999).  
 
Om en anställd inte trivs på arbetsplatsen menar Sewell & Brown (2003) att det inte är 
enkelt att göra ett bra arbete. Att ha öppna dialoger och utvecklingssamtal där synpunkter 
kan framföras menar både Trostek (1995) och Gordon (1998) bidrar till förbättringar på 
arbetsplatsen. De anställda på Salong Image har en nära och öppen relation med 
varandra. De anställda hjälper även varandra i arbetet genom att vara ärliga både mot 
varandra och mot kunden. Den öppna dialogen mellan de anställda är så pass bra att de 
till och med kan kritisera varandra utan att någon tar illa upp.  
 
Det är viktigt att personalen har de egenskaper som eftersträvas då de utgör en viktig del 
av företagets framgång (Sewell & Brown, 2003). På Salong Image försöker de se till att 
ha personal som kommer överens och har en likvärdig kompetens. Ett samarbete som inte 
fungerar ställer till med problem i företaget. Salong Images grundare har tidigare haft en 
hög personalomsättning och agerade inte för att motverka det. På sistone har dock det 
förändrats åt det positiva hållet då grundaren agerat efter Sewell & Browns (2003) teori. 
Han har förstått hur viktigt det är att ha frisörer som stannar över en längre tid. Enligt 
Edvardsson (1996) bygger kunden upp speciella band med en viss anställd och det är 
därför viktigt att företaget ska behålla den kompetensen när de väl har hittat den. Annars 
kan det hända att kunden följer med den anställde till konkurrenten om han/hon skulle 
sluta. Salong Image agerar efter detta då de har insett att frisören bygger upp en relation 
med kunden, och anställer numera personal som tänkt stanna på företaget en längre tid. 

5.3.2 Bygga kundrelationer 
Förutsättningen för att bygga kundrelationer är att behandla varje kund som en individ. 
Företaget måste anpassa sitt informationsutbyte och bygga en ömsesidig dialog med 
kunden som ständigt utvecklas. En annan viktig aspekt är att kunden känner förtroende 
för företaget och får ett bra första såväl som sista intryck (Blomqvist et al., 1999; 
Norrman, 1992). För Salong Image är det första besöket på salongen väldigt viktigt. De 
anställda försöker få kunden att känna sig så välkommen som möjligt genom att hälsa 
vänligt och frågar om kunden behöver råd om något. De anställda ser även till att vara 
goda lyssnare och får varje kund att känna sig unik och vacker genom att ge dem 
komplimanger. Genom att lägga ner tio minuter extra på en kund som kommer till 
salongen för första gången kan agerandet bidra till att långsiktiga relationer skapas.  
 
Ett annat sätt på vilket Salong Image bygger kundrelationer är att skaffa sig kunskap om 
kunden. Detta är ett viktigt element som nämns av Grönroos (1996). Kunskap om kunden 
får personalen genom att söka direktkontakt och lyssna på vad kunden har att säga. 
Genom att ha en öppen dialog med kunden får företaget på ett enkelt sätt reda på 
hans/hennes behov och önskemål och kan betjäna honom/henne därefter (Sewell & 
Brown, 2003). Efter att kunskap om kunden samlats in ska det läggas in i en databas, 
vilket medför att flexibiliteten ökar i kontakten mellan kunden och företaget samtidigt 
som relationen byggs upp. Kunden känner sig speciell om personalen har information om 
honom/henne och detta hjälper dem att få lojala kunder (Grönroos, 1996). För att Salong 
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Image ska få sina kunder att känna sig speciella försöker de anställda att komma ihåg vad 
som sades vid senaste besöket. För att öka flexibiliteten använder salongen sig av ett 
kortsystem för att samla information om kunden. Detta hjälper salongen med att veta 
vilka färger kunden hade vid senaste besöket.   

5.3.3 Kundvård 
Salong Image försöker alltid lyssna på kunden och få hans/hennes behov och önskemål 
tillfredsställt. De försöker att utföra tjänsten rätt från början vilket Sewell & Brown 
(2003) poängterar är viktigt. Edvardsson (1996) anser att det är viktigt att lyssna på 
kunden och sätta honom/henne i centrum, men att företaget inte alltid ska rätta sig efter 
honom/henne. Kunden kan i många fall bara behöva hjälp med att klargöra sina behov, 
vilket företaget kan hjälpa honom/henne med. Ser de till exempel att kundens hår inte 
skulle klara av den önskade behandlingen försöker de få honom/henne att inse detta. 
Skulle kunden trots rådgivningen vilja utföra den valda behandlingen gör personalen sitt 
bästa för att han/hon ska bli nöjd. Något annat som Sewell & Brown (2003) betonar som 
viktigt är att företaget ska ta itu med saker som går fel. Salong Image åtgärdar eventuella 
fel genom att låta kunden komma tillbaka till salongen så att felet kan rättas till.  
 
Även den yttre miljön såsom inredning är en viktig del i kundtillfredsställelsen (Sewell & 
Brown, 2003). Salong Image har haft kunden i åtanke när de inrett salongen eftersom de 
anser att det är viktigt att kunden trivs. Eftersom Salong Image vill ha en stor ålders- och 
könsspridning bland kunder har de inrett lokalen på ett stilrent sätt.  

5.3.4 Lojala kunder 
Enligt Blomqvist et al. (1999) bör ett företag satsa på att bygga upp kundlojalitet 
eftersom det leder till en stabil marknadsandel. Gordon (1998) anser att en kund blir lojal 
om han/hon känner sig speciell om produkten eller ett erbjudande är riktat direkt till 
honom/henne. Salong Image använder sig av denna teori genom att erbjuda en del kunder 
gåvor för att de ska känna sig speciella och bli lojala mot salongen.  
 
Hallström & Jönsson (1991) menar att positiva associationer är viktiga för att kunden ska 
bilda sig en positiv uppfattning om företaget. Ryktesspridning, så kallad �word-of-
mouth� (WOM) är en kanal som är viktig för företag. Behandlar ett företag kunden väl 
och han/hon är nöjd, kommer de att sprida det goda ryktet vidare till sin umgängeskrets 
(Kotler et al., 2002). Kunden föredrar att köpa en produkt som någon i hans/hennes 
omgivning har talat gott om (Gummesson, 2002). Salong Image ser till att alla kunder får 
den service som salongen står för och personalen skämmer ibland bort en del av kunderna 
med ett ge dem ett presentkort eller en stylingprodukt. Genom att ta hand om sina kunder 
på bästa sätt försöker salongen sprida ett positivt rykte.  

5.3.5 Kundrespons 
Salong Image uppmuntrar kunden att framföra klagomål och säga ifrån om de inte blir 
nöjda. Om en kund inte blir nöjd löser Salong Image det genom att direkt erbjuda en ny 
behandlig eller ber kunden att komma tillbaka vid ett senare tillfälle. Då kunden ges 
möjlighet att framföra sina klagomål får företaget möjlighet att rätta till eventuella fel och 
kundrelationen kan stärkas. För att åtgärda eventuella fel bör personalen använda sig av 
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tvåvägskommunikation, där båda parter kan framföra sina åsikter (Sewell & Brown, 
2003).  
 
Enligt Sewell & Brown (2003) bör företaget fokusera på att ta reda på vad det är som gör 
att kunden kommer tillbaka och vad det är han/hon tycker om med företaget. Salong 
Image använder sig inte av denna teori eftersom de inte har någon plan för hur de ska få 
kunden till återköp. Dialogens syfte är endast att få kunden att trivas på salongen.     

5.3.6 Mål för förbättring 
Sewell & Brown (2003) menar att företaget inte får nöja sig med att göra sitt bästa för att 
konkurrera utan de måste vara bättre än konkurrenterna. Företaget måste ständigt sätta 
upp nya mål och inte luta sig tillbaka eftersom risken då är stor att en konkurrent tar över 
platsen på marknaden. Enligt Hallström & Jönsson (1991) krävs god planering för att få 
kunden att bli lojal. Salong Image har som mål att ha duktiga och erfarna frisörer som 
kan leva upp till yrkesrollen. De ska utföra arbetsuppgiften effektivt samtidigt som de gör 
ett bra jobb, vilket i sin tur leder till att salongen får lojala kunder. Salong Image anser att 
kunden i hög grad uppskattar personalens effektivitet, vilket är en anledning till att 
salongen ständigt försöker förbättra den. 
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6. Avslutande diskussion 
I det avslutande kapitlet kommer vi att presentera våra slutsatser och ge förslag till 
fortsatt forskning. 
 

6.1 Slutsatser 
Problemställningen som vi har för avsikt att besvara är;  
 

• Påverkar personalen tjänsteföretags kundrelationer? 
 
Studien visar att personalen i de tre fallföretagen påverkar företagets kundrelationer i stor 
utsträckning bland annat genom sin kompetens, eftersom det är de som utför tjänsten och 
således blir företagets ansikte utåt. De påverkar även relationen genom att det endast är 
den anställde som kan påverka om tjänsten blir bra eller dåligt utförd. Vi anser därför att 
det är av central betydelse att personalens kompetens matchar kundens behov och 
önskemål och att hela �servicepaketet�, från kundens första kontakt med företaget tills att 
tjänsten blivit utförd, är viktigt. Vidare menar vi också att om företaget har som mål att 
ha en hög kompetens är det viktigt att denna inte skiljer sig åt från en anställd till en 
annan. I och med detta är det av stor betydelse att alla i personalen har en likvärdig 
kompetens för att företagets anseende utåt inte ska bli missvisande. Om en kund skulle 
uppleva att personalen inte kan utföra tjänsten som han/hon önskar leder det lätt till 
missnöje. Missnöjet kan då resultera i att hela företaget blir dömt för att ha en låg 
kompetens.  
 
I studien påvisas att personalen försöker påverka kunden genom sitt bemötande. Vi 
tycker att detta är ett bra sätt att tänka, men personalen borde även ha i åtanke att 
upplevelsen av tjänsten inte enbart består av att vara trevlig, utan att kunden även lägger 
stor vikt vid huruvida företaget tillgodoser hans/hennes behov och önskemål. Om till 
exempel personalen är trevlig men saknar kompetensen är det inte säkert att kunden blir 
nöjd. Likaså om personalen inte är trevlig men besitter en hög kompetens är det inte 
heller säkert att kunden blir nöjd. Det som påverkar om kunden trivs eller inte är till viss 
del den yttre miljön men framförallt är det den personliga relationen till den som utför 
tjänsten.  
 
Kundrelationen påverkas även av personalens handlingssätt i form av till exempel 
ärlighet, eftersom det är en av grundstenarna för att en relation ska komma till stånd. Vi 
anser att det är av stor vikt att personalens privata beteende lyser igenom deras yrkesroll 
för att kunden skall känna samhörighet och kunna bygga ett förtroende med företaget och 
den anställde. 
 
Det som studiens resultat visade angående mål för förbättringar avvek från våra 
förväntningar. Det visade sig att de granskade tjänsteföretagen inte har några konkreta 
mål för hur de ska förbättra verksamheten eller hur de ska agera för att få lojala kunder. 
Vi tycker att företag i största allmänhet borde ha en nedskriven strategi för hur de ska 
handla för att nå sina mål.  

 



 46

• Hur bygger mindre tjänsteföretag upp kundrelationen?  
 
I studien framkom att det är viktigt att ha rätt personal när de bygger upp en kundrelation, 
eftersom den inte kan byggas utan rätt grundstenar. Personalen är en av stenarna i 
kundrelationen. Vi menar att handplockad personal skapar bättre förutsättningar för att 
kunna bygga kundrelationer. Om ett tjänsteföretag omsorgsfullt väljer sin personal utifrån 
valda kriterier kan de också enklare se till att kundrelationer byggs på ett sätt som 
matchar deras strategiska mål. En person som har gjort bra ifrån sig på ett tidigare jobb, 
kommer troligtvis att utföra ett bra jobb även i framtiden. Det finns dock en svårighet 
med att handplocka personal eftersom de oftast är attraktiva på arbetsmarknaden och 
redan har ett annat arbete. 
 
I studien av de tre tjänsteföretagen har vi kommit fram till att kundrelationens 
uppbyggnad underlättas om personalen är lyhörd på varje kunds behov och önskemål. 
Genom att vara lyhörd kan de få fram den information som behövs för att tillmötesgå 
hans/hennes förväntningar och på så sätt lättare bygga upp långsiktiga kundrelationer. Vi 
anser att det är det viktigaste personalen kan göra eftersom de flesta människor känner sig 
väl till mods om de ägnas uppmärksamhet.  
 
Vi trodde att mindre tjänsteföretag hade speciella strategier för hur de bygger upp 
kundrelationer, dock visade det sig att så inte var fallet. Tjänsteföretagen i studien 
använder sig enbart av sedvanliga och självklara ageranden till exempel hälsa vänligt på 
kunden och bjuda på fika. De förlitar sig också på att kunden är nöjd med den utförda 
tjänsten och att de talar väl om företaget. Anledningen till tjänsteföretagens handlande 
tror vi dels beror på en bristande kunskap i ämnet marknadsföring. Bevisligen har de 
kunskap i hur en tjänst ska utföras men saknar kunskap i hur den bör marknadsföras.    
 
Något som vi fick bekräftat var att mindre tjänsteföretag satsar på att bygga upp sina 
kundrelationer med förtroendet som utgångspunkt, vilket var fallet för de tre 
fallföretagen. De bygger förtroende för att få vänskapliga och personliga relationer som 
resulterar i ett långsiktigt förhållande.  
 

• Hur agerar mindre tjänsteföretag för att behålla kundrelationen? 
 
Det visade sig att de tre undersökta tjänsteföretagen tänker på hur inredningen ser ut i 
form av både inventariernas placering och kulörerna i lokalen, för att få kunden att trivas 
och därmed behålla kundrelationen. Vi ansåg att deras resonemang stämde väl överens 
med deras agerande eftersom även vi tyckte att planering av lokalen var genomtänkt. 
Genom inredningen kunde en bild ges av vilken kundkrets salongen har.  
 
Vi har kommit fram till att de undersökta tjänsteföretagen använder sig av kundregister i 
form av manuella - eller elektroniska register. Vi tycker att kundregister är bra av många 
olika anledningar, till exempel underlättar det när personalen ska hålla ordning på vilken 
kund som erhållit vilken tjänst. Det är även bra om någon i personalen blir sjuk och inte 
kan utföra den utlovade tjänsten, företagets resterande personal kan då på ett enkelt sätt ta 
fram den information som behövs för att utföra tjänsten. Dock har vi reflekterat över att 
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de manuella registren har en brist, det är lättare att ett papper kommer bort än information 
som finns lagrad i en databas.  
 
I studien framkom det att kundrelationen behålls på ett enkelt sätt om personalen 
behandlar kunden som speciell och unik. Vi anser att det är bra att tänka ur ett perspektiv 
där personalen tar hänsyn till den enskilde individen, men ställer oss dock frågan; Är det 
möjligt att behandla varje kund på ett unikt sätt? Vi tror att detta är svårt med tanke på att 
det kräver bland annat tid, planering och kompetens, vilket ofta mindre tjänsteföretag 
saknar. Ett annat sätt för att behålla kundrelationen är genom att ge idéer och tips för att 
sedan boka in kunden för en ny tjänst, enligt de undersökta tjänsteföretagen. Vi anser att 
det är ett bra agerande för att få kunden till återköp, men också ett självklart sätt att agera 
på. 
 
De undersökta tjänsteföretagen behåller även kundrelationen genom att ge stamkunder 
olika gåvor. Vi anser att det handlingssättet har både för- och nackdelar. En fördel är att 
kunden får positiva associationer till tjänsteföretaget och känner sig speciell och utvald, 
en annan är att han/hon får en vilja att kommat tillbaka till företaget. En nackdel är att det 
kan bli till en vana att ge gåvor, vilket lätt kan resultera i den motsatta effekten. En annan 
nackdel är om företaget inte har ett speciellt system för hur gåvor ska fördelas. Om kund 
A och kund B har fått samma tjänst utförd och endast kund A får en gåva, är risken stor 
att kund B känner sig orättvist behandlad. Något som vi har reflekterat över är att 
studiens tjänsteföretag arbetar mycket med kunden på plats för att han/hon ska trivas och 
på så sätt behålla kundrelationen. Vi anser dock att de glömmer bort den regelbundna 
relationen som borde finnas när kunden inte är på plats. Vi tycker att tjänsteföretagen till 
exempel borde skicka ett tackkort efter besöket på salongen eller en påminnelse när det 
närmar sig för nästa behandling. Detta kan ske i form av ett brev antingen per post eller 
via e-mail, vilket både är ett billigt sätt samtidigt som det bidrar till att behålla 
kundrelationen.  
 

6.2 Implikationer   
Studien tyder på att mindre tjänsteföretag som funnits i branschen i flera år och som har 
lyckats bygga upp goda kundrelationer överlever och behåller sin position på marknaden 
utan några större marknadsaktiviteter. Har de bara lyckas ta sig igenom de första tuffa 
åren minskar risken att de försvinner från marknaden. Förutsättningen för att bygga upp 
goda kundrelationer är dock att personalen har den kompetens som efterfrågas samt att de 
är drivkraftiga.  
 

6.3 Fortsatt forskning 
Det vore intressant att utföra studien på en dam- respektive herrsalong för att se om det 
skiljer sig åt i byggandet, behållandet och personalens agerande i kundrelationen. En 
studie som utförs på en salong med en smal definierad kundkrupp kan eventuellt skilja 
sig från en salong som har en betydligt bredare målgrupp, liksom att salongens agerande 
kan skilja sig åt beroende på målgruppens kön.  
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En annan intressant aspekt hade varit om studien applicerats på tre nyetablerade 
tjänsteföretag och där de anställda är relativt nya i sin yrkesroll. Det skulle eventuellt 
göra att utfallet blir annorlunda, på grund av att erfarenhet, kompetens och nytänkande 
troligtvis skiljer sig från ett väletablerat företag.  
 
Det hade även varit intressant att se om studiens resultat blivit annorlunda om den utförts 
på till exempel SPA-anläggning kontra frisörsalong. Studien skulle rikta sig till 
tjänsteföretag som är verksamma inom olika branscher men gemensamt har de 
människors välbefinnande som sin primära uppgift.  
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Bilaga 1A - enkätundersökning 
           
      
 
 
Kön:                  Man                  Kvinna        
 
Ålder:  0-24         25-34         35-45         46-64        65!  
 
Bostadens postnummer:_______________ 
 
 
1) Vad är viktigt för Dig vid valet av frisörsalong? 
    (kryssa för de 3 alternativ som stämmer in på dig) 
 
Pris      
Lätt att få tid     
Relationen till frisören   
Tidigare personliga erfarenheter  
Frisörsalongens rykte     
Närhet från din bostad     
Kompetens (frisörens)    
 
 
 
2) Vad betalar Du för en klippning idag? 
     
    0-199 kronor   
200-299 kronor  
300-399 kronor  
400-499 kronor  
500 kronor eller mer   
 
 
3) Inom vilket prisintervall är Du villig att betala för en klippning? 
        
    0-199 kronor   
200-299 kronor  
300-399 kronor  
400-499 kronor  
500 kronor eller mer   
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4) Hur lång får väntetiden vara innan Du får en klipptid? 
 
Inte villig att vänta   
1 vecka   
2 veckor   
3 veckor   
4 veckor eller mer  
 
 
5) Hur långt ifrån bostaden får frisörsalongen ligga?  
 
Gångavstånd  (0-1.9km)  
Cykelavstånd (2-2.9km)  
Bilavstånd (3 km eller mer)   
 
 
6) Är det viktigt att frisörsalongen ligger i centrum?  
 
Ja   Nej  
 
 
6b) Om du svarat nej på föregående fråga, Varför inte? 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för Din medverkan!☺       
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Bilaga 1B - svar enkätundersökning     
  
     
Totalt inkomna svar: 89    
(Män 48, Kvinnor 41)     
     
Postnummer?    
30249 6    
30248 5    
30250 5    
30251 5    
30247 5    
30255 4    
30256 4    
30261 4    
30234 3    
30238 3  
30239 3  
30241 3  
30242 3  
30252 3  
30254 3  
30259 3  
30237 2  
30244 2  
30245 2  
30253 2  
30263 1  
30272 1  
31350 1  
21745 1  
30227 1  
30231 1  
30233 1  
30235 1  
30236 1  
30240 1  
30260 1  
30274 1  
31042 1  
31332 1  
31395 1  
31410 1  
37140 1  
43252 1  
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1) Vad är viktigt för Dig vid valet av frisörsalong?   
(flera svarsalternativ är möjliga)   
Pris     50  
Lätt att få tid    30  
Relationen till frisören  43  
Tidigare personliga erfarenheter  29  
Frisörsalongens rykte    15  
Närhet från din bostad   21  
Kompetens (frisörens)   62  
   
   
2) Vad betalar Du för en klippning idag?   
       
    0-199 kronor 22 
200-299 kronor 28 
300-399 kronor 33 
400-499 kronor 5 
500 kronor eller mer 1 
  
3) Inom vilket prisintervall är Du villig att betala för en klippning?  
         
    0-199 kronor 19 
200-299 kronor 27 
300-399 kronor 36 
400-499 kronor 5 
500 kronor eller mer 2 
  
4) Hur lång får väntetiden vara innan Du får en klipptid?  
  
Inte villig att vänta  25 
1 vecka  48 
2 veckor  9 
3 veckor  5 
4 veckor eller mer 2 
  
5) Hur långt ifrån bostaden får frisörsalongen ligga?   
         
Gångavstånd (0-1.9 km)  30     
Cykelavstånd (2-2.9 km)  33     
Bilavstånd (3 km eller mer)  29     
          
6) Är det viktigt att frisörsalongen ligger i centrum?  
  
Ja  27 
Nej 62 
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6b) Om du svarat nej på föregående fråga, Varför inte?  
  
Det kan vara lättare att parkera på andra ställen  6 
Svårt att parkera i centrum och kostnad för parkering 1 
Bor inte i centrum      2 
Flexibel       1 
Fyller salongen mitt behov spelar det ingen roll   9 
De är så dyra       3 
Nära till parkering      1 
Jag har min frisör på Eurostop    1 
Det är långt till centrum     1 
Ryktet avgör       1 
Min dotter klipper mig hemma    1 
Jag har bil så det spelar ingen roll    1 
Spelar ingen roll vart det ligger    2 
Närmare mig är ju bättre      1 
Kör bil        1 
Kompetens viktigare än läget     5 
Kör oftast bil dit eller till arbetet    1 
Relationen till frisören viktigare än salongens läge   2 
Har bil        2 
Om avståndet inte är för långt ifrån så är det okej  1 
Den kan vara lika bra fast den ligger utanför centrum  1 
Viktigare att det är nära boendet eller jobbet    3 
Svarat blankt       21 
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Bilaga 2A � informell intervju 
 
      1. Hur många anställda? 
  
            ___________________________ 
 
 

2. Är ni medlemmar i frisörföretagarna? 
 
            ___________________________ 
 

3. Går du/ni på utbildningar/mässor? 
 
            ___________________________ 
 

4. Har salongen många trogna kunder? (mått 10 kunder/dag) 
 
            ___________________________ 

 
5. Vad kostar det att klippa sig hos er? 
 
      ___________________________ 
 
6. Hur lång är väntetiden  i veckor innan kunden får en klipptid? 

 
            ___________________________ 
 

7. Vad är snittåldern på era kunder? 
 
            ___________________________ 
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Bilaga 2B � svar informell intervju     
  
 
 
 
Salong:                       1          2          3          4          5          6          7          8          9 
1. Hur många anställda?                                1          4                 2          1          3          5          1                
2. Är ni medlemmar i frisörföretagarna?                   Nej       Ja              Ja       Nej        Ja        Ja        Ja  
3. Går du/ni på utbildningar/mässor?                        Ja         Ja             Ja       Nej       Ja         Ja         Ja 
4. Har salongen många trogna kunder?              8          8           5         9          9           9          8  
5. Vad kostar det att klippa sig hos er?             180   200-350       260    190       300      350      270 
6. Hur lång är väntetiden innan kunden            Ingen   Ingen           1         1         1-2         1         2 
    får en klipptid?      
7. Vad är snittåldern på era kunder?              45         45    Alla   50-70   45-50   30-35 45-55 
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Bilaga 3 - frisörsalonger som låg till grund för urvalet 
   

 
1. Salong Femina 
 Järnvägsgatan 10 B 
 Tfn: 035-212804 

 
2. Salong La Rose  
 Klackerupsgatan 23 
 Tfn: 035-124743 

 
3. Salong Image 
 Eurostop, Box 9053 
 Tfn: 035-105510  

 
4. Salong Chic 
 Smedjegatan 14     
 Tfn: 035-126150 

 
5. Hårakuten 
 Kristian IV:s väg 3 
 Tfn: 035-103530 

 
6. Maj-Britts Damsalong 
 Hertig-Knutsgatan 31 
 Tfn: 035-106564 

 
7. Frisör (Ing-Britts Frisyrhörna)      
 Järnvägsgatan 4A         
 Tfn: 035-186144     
 
8. Salong Chess 
 Snöstorpsvägen 45 
 Tfn: 035-211201 

 
9. Salong Sax och Kam 
 Snickaregatan 5 
 Tfn: 035-215206 
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Bilaga 4 - formell intervju 
        
�Porters-five-forces� ! kartläggning av nuläget 
 
Fakta om företaget: 
Grundades? 
Ägare? 
Antal anställda? 
Målgrupp? Varför detta segment? 
Geografiskt läge ! Förändring i kundstocken? 
Har ni en stabil tillväxt? 
Affärsidé - Vad vill ni uppnå med salongen förutom att tjäna pengar? 
Vad anser ni är er styrka som företag? 
Om ni får beskriva salongen med tre ord, vilka är det då? 
 
Konkurrens från nya etablerare: 
Branschstrukturen påverkar starkt hur ett företag kan konkurrera, så; 
Vilka anser ni är era konkurrenter?  
Har ni märkt någon skillnad på marknaden sedan ni startade salongen? 
Har ni märkt av nya etablerare, högre kostnader, lägre lönsamhet? 
Etableringshinder: 
Vad gör ni för att förhindra att nya etablerare kommer in på marknaden?  
 
Personalen (leverantörer): 
Vad gör ni för att personalen/leverantören inte ska sluta på salongen? 
Gör salongen något för att stärka gemenskapen bland de anställda? 
Vad gör ni för att alla i personalen ska behandla kunderna likvärdigt?  
Tar ni kritik på ett positivt eller negativt sätt? Varför/varför inte? 
Hur behandlar ni kunden om hans/hennes frisör slutar? Följer stamkunderna med sin 
frisör? ! Förlorar ni kunderna eller stannar de kvar ändå?  
Vad gör ni då för att få nya stamkunder?  
Umgås de anställda på fritiden? 
 
Kunder: 
Vad gör ni för att kunderna ska känna sig välkomna? 
Vad gör ni för att kunder ska �bli trogna�, komma tillbaka?  
Har ni någon aning om varför stamkunderna ständigt kommer tillbaka till er? 
Vad gör ni om era stamkunder anser att ni har blivit för dyra i priset av en klippning? 
Har ni delat in era kunder i ABC-kunder, det vill säga är det någon kund som �det inte 
gör något om den inte kommer tillbaka�,  satsar ni mer på kvinnor eftersom de lättare 
genererar pengar i form av både klippning, färgning, slingning med mera? 
Hur ser ni till att tillfredsställa kundernas föränderliga behov? 
Har ni något kundregister eller någon databas där ni samlar information om kunderna? 
 
Substitutprodukter: 
Hur påverkar hårtrender er salong?  
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Huvudbonad, inte lika mycket färgning, klipper sig hos en kompis eller hemma. 
Nuvarande marknaden: 
Hur skaffar ni er en fördelaktig position på marknaden? 
Vad gör ni för att få fler kunder? 
Påverkas ni av era konkurrenters utspel? Gör ni något åt dem?  
På vilket sätt stärker ni salongens rykte?  
 
För att motverka konkurrenskrafterna: 
Vilken strategi använder salongen sig av, för att nå sina mål? 
 
Kostnadsstrategi: 
Hur tänker ni när ni bestämmer priset på en klippning? Vilka faktorer utgår ni från?  
 
Differentieringsstrategi: 
Hur utmärker ni er i jämförelse med era konkurrenter? 
Hur länge anser du att det är acceptabelt att en kund får vänta innan hon får en klipptid 
hos er? Varför det? 
Har kunder möjlighet att få drop-in tider hos er? 
 
Innovativstrategi: 
Vad gör ni för att hålla er ajour med marknaden det vill säga följa med i de trender? 
Vad gör ni för att utvecklas?  
 
Tillväxtstrategi: 
Har ni några planer på att anställa fler? 
Funderar ni på att expandera med fler tjänster/salonger?  
Vilka tjänster, bitjänster och biprodukter har salongen? 
 
Alliansstrategi: 
Samarbetar ni med någon i er marknadsföring? Varför i så fall?  
 
Marknadsföring: 
Har ni några marknadsföringsaktiviteter? I så fall vilka?  
 
Relationer: 
Har salongen lång- eller kortsiktiga relationer med kunderna?  
Vad gör ni för att bygga upp en kundrelationen? 
Vad gör ni för att stärka kundrelationen? 
Vad gör ni för att behålla relationen med kunden? 
Vad anser ni är viktigt i en relation med kunden? 
Vad värderar era kunder? 
Vad tror ni är viktigast för kunden då han/hon kommer och klipper sig hos er? 
Vad gör ni om en kund inte är nöjd? Hur åtgärdar ni felet? 
Tycker ni att era kunder är bra på att säga ifrån om de inte blir nöjda? 
Uppmuntrar ni kunder att säga ifrån om de inte är nöjda? 
Har ni kunderna i åtanke när ni inreder salongen? Varför/varför inte? 
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Framtiden: 
Har ni några mindre mål för att kunna uppnå de större målen? 
Vad har salongen för framtidsplaner? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


