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Abstract 

Companies in the western world can no longer compete by using traditional 

means such as product and price since the commerce of services continually 

grows. To avoid similarity and increase competitive advantages modern 

companies have to be more specified. The competition between companies 

has increased and customers are harder to reach. Customers of today can 

afford luxury but trend indicates that originality, identity, and status are 

more important than factual needs. Products created and consumed at the 

same time within the service market are often very homogenous (similar). 

The small differences between companies make it hard to find the grounds 

of the consumer’s choice also making it imperative for companies to inter-

pret the needs, habits, and expectancies of the consumer. A winning con-

cept is hard to identify – individualism makes it harder to predict trends, 

product cycles becomes shorter, and the market becomes more casual, 

changeable, agile, lively, and impulsive. The purpose of this paper is to ex-

amine through quantitative survey which design factors create value for the 

consumer and how this affects the consumer choice. With prospective on 

the time of service the relation between consumer and company is evaluated 

in the moment of truth. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I början av 1900-talet såg det visuella landskapet och marknaderna avsevärt annorlunda ut vilket inte 

krävde samma sorts differentiering som vår samtids överfulla marknader.1 I en värld där produkter 

och tjänster ständigt ökar på grund av globalisering och ökad konkurrens finns det idag ett behov att 

sticka ut från mängden och skilja sig från andra. Handeln växer och för att undvika likriktning och 

öka konkurrensfördelarna ligger det i tiden att nischa in sig.2 Det här visar på att företag i västvärl-

den inte längre kan vara med och konkurrera med traditionella medel som produkt och pris. Det är 

lätt att hamna utanför vid oväntade förändringar på marknaden. Företag måste hitta nya vägar till 

framtiden genom att konstant ta fram väldesignade och konkurrenskraftiga produkter.3 

 

Samtidigt har konsumenterna också mer medvetna behov som är svårare att uppfylla. De har råd 

med lyxvaror men trender om hur vi konsumerar pekar på att identitet och status är viktigare än 

faktiska behov.4 Originalitet är den nya lyxen.5 Det här visar på att konsumenten vill vara unik och 

skapa sig en egen livsstil. Till exempel är retrotrenden något som börjar komma tillbaka, där 

klassiska folkliga ting och upplevelser välkomnas.6 I stället för less is more diskuteras det i termer 

less is less och more is more.7 Konsumenterna vill ha en känsla av att jackan de åtrår, klänningen de 

tycker om, sänder ut rätt social signal/meddelande – här är en person som vet inte bara vad som är 

senaste mode utan varför det är det.8 Konsumenterna är beredda och kompetenta att pröva nya 

varumärken och vill gärna vara med och inspirera.9 Det ställer krav på att företagen söker nya sätt att 

skapa mervärde för kunden som motsvarar dess behov. För att nå konsumenter handlar det om 

identifikation.10 

 

                                                                 

1  Zetterlund, Christina (2002) Design i informationsåldern. Om strategisk design, historia och praktik. Stockholm. Raster Förlag. (s.45) 
2  Kolterjahn, Fredrik (2007). Handelns Utredningsinstitut. ”Drottninggatan blir trendigt stråk”. Metro 2007-01-03. 
3   Bruce och Cooper (1997). Marketing and Design Management. London: International Thomson Business Press. 
4  Ekelund, Åsa. ”Lyxen har gjort sitt.” Veckans Affärer, 2006-12-28 
5 Ibid. 
6  Åkerberg, Nina. ”Kreativitet och klimat styr 2007 års trender.” Dagens Industri 2006-12-27 
7  Ibid. 
8 Bruce och Bessant (2002). Design in Business. Strategic Innovation Through Design. Essex: Pearson Education Limited. (s.269) 
9  Åkerberg, Nina. ”Kreativitet och klimat styr 2007 års trender.” Dagens Industri 2006-12-27 
10  Ekelund, Åsa. ”Lyxen har gjort sitt.” Veckans Affärer, 2006-12-2 
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Kunder som känner identifikation med ett varumärke har lett till ett nytt fenomen med förespråkare 

av ett varumärke, känt som word of mouth. De mest betydelsefulla personerna för en organisation är 

de som är lojala i tanke, ord och handling.11 De är emotionellt bundna till produkter, tjänster och 

varumärken; de talar om för andra hur bra något är.12 Det pekar på att varje företag måste sträva 

efter att maximera antalet aktiva förespråkare. För att skapa fler sådana kunder måste ett företag veta 

vad det är just de erbjuder i form av upplevelser som sporrar de nuvarande förespråkarna. Företagen 

måste bli mer medvetna om sitt eget varumärke och vad det betyder för kunden. 

 

Sammantaget ligger problemet i att marknaden förändras i snabb takt och det blir svårare för företag 

att differentiera sig. Det tillsammans med kunders ändrade behov leder till att företag för att klara sig 

måste veta vad det egna varumärket signalerar och få kunden att identifiera sig med varumärket. ”If 

one thing’s for sure, one size definitely doesn’t fit all. It never has.”13 Extra svårt är det för tjänstefö-

retag då tjänster är immateriella och konsumeras i samma stund som de produceras. Ett företags 

framgång beror mindre och mindre på hur bra tjänsten fungerar. Vad som är mycket viktigare för 

användaren är upplevelsen vid användandet av tjänsten.14 Det som skiljer vinnarna från förlorarna 

kan vara att företaget ser på sina kunder – lyssnar och förstår. Förmågan att förutse, identifiera och 

tillfredsställa konsumenternas nytta, också detta är avgörande för en lyckad tjänsts överlevnad.15  

1.2 Problemdiskussion 

Hur och vad en konsument väljer att konsumera beror på vilka symboliska värden en tjänst under 

ett varumärke innehåller. Nya mervärden måste adderas till tjänsten för att locka kunder och möta 

förändrade behov.  

 

Som problembakgrunden visar är det viktigt för företagen att förstå vilka mervärden som spelar roll 

för kunden vid val av leverantör. Företagen måste lära sig hur konsumenten tänker, få förståelse för 

dynamiken mellan konsumenten och konsumentens behov. Detta för att veta hur de ska ladda sin 

tjänst med värden som gör att produkten skiljer sig från konkurrenters och på så sätt överleva på 

marknaden. Tjänsteföretag har ett marknadskommunikationsproblem vilket leder fram till problem-

frågan. 

                                                                 

11  Roberts, Helen. ”Using Design to Drive Loyalty”. Design Management Review. Vinter 2006, sid 40-46. 
12  Ibid. 
13  North Venture Partners. How To Crash The Consumer-Controlled Party.  
 http://dontgosouth.com/wp-content/uploads/2006/11/HowToCrashTheParty.pdf   2007-01-11 
14  Turner, Raymond. ”Design as interface”. Design Management Journal. Vinter 2002, sid 15. 
15 Bruce och Bessant (2002). Design in Business. Strategic Innovation Through Design. Essex: Pearson Education Limited. 
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1.3 Problemformulering 

• Vilka designfaktorer skapar mervärde för kunden och påverkar valet av tjänsteföretag? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp att kvantitativ undersökning i form av besöksenkäter 

analysera vad det är som gör att kunderna väljer ett visst tjänsteföretag. Detta genom att utvärdera 

om det går att uppfylla kundernas olika behov genom att addera nya faktorer till en tjänst och på så 

sätt skapa mervärde för kunden. Ambitionen med denna uppsats är att den ska hjälpa tjänsteföretag 

få förståelse för konsumenters behov. Genom att undersöka hur konsumenter tänker och visa på 

indikatorer som kan vara till hjälp för att skapa lojalitet, genom upplevelser och känslor som tillför 

mervärde för kunder. 

1.5 Avgränsningar 

Det finns många olika perspektiv att belysa avseende designfaktorer som skapar mervärde. Uppsat-

sen avgränsas till att endast se till faktorer som konkret kan upplevas på den fysiska platsen vid det 

tillfälle då tjänsten produceras. Det vill säga mellan lokalens fyra väggar. 

 

Undersökningen har avgränsats till Stockholmsområdet och utförs vid ett enda undersökningstillfäl-

le, nämligen tisdagen den 2 januari 2007. 

1.6 Definition av designbegreppet 

En frekvent källa till förvirring är det faktum att ordet design antingen kan vara en aktivitet (design-

processen) eller produkten av den aktiviteten eller processen (en ritning eller en form).16 Enligt den 

mest vardagliga användningen av begreppet design är det lika med en artefakt som i en allmän 

bemärkelse är ett estetiskt tilltalande objekt.17 Begreppet är svårfångat och det finns en mängd 

uppfattningar, det är uppenbart vid genomgång av litteratur som rör uppsatsens område. Uppsatsens 

val av definition ligger nära Borja de Mozotas beskrivning av design som både en aktivitet och en 

produkt av den aktiviteten, då design ofta annars associeras bara med själva resultatet av aktiviteten. 

                                                                 

16  Borja de Mozota (2003). Design Management: using design to build Brand Value and Corporate innovation. New York: Allworth Press. 
17  Zetterlund, Christina (2002) Design i informationsåldern. Om strategisk design, historia och praktik. Stockholm: Raster Förlag. (s.36) 



 7 

2 Metod 

2.1 Inledning 

I denna uppsats undersöks vilka faktorer som skapar mervärde för kunden och påverkar valet av 

tjänsteföretag. Den metod som används är av kvantitativ karaktär. Att använda en kvantitativ metod 

betyder att data samlas in genom frågeformulär.18 Den kvantitativa datan används sedan som empiri 

för att besvara problemformuleringen. Tolkning av resultat och analyser utförs genom räkning av 

den insamlade kvantitativa datan för att åstadkomma statistisk generaliserbar kunskap. Den in-

samlade datan jämförs med generella teorier, det vill säga en deduktiv metod används. En deduktiv 

metod innebär att konkreta hypoteser härleds från befintlig teori.19 Deduktiv metod används för att 

med empiri bekräfta en eller flera valda teorier, det vill säga testa olika teorier med insamlad empiri. 

2.2 Population och urval 

Problemet som belyses rör alla tjänsteföretag då tjänster är svåra att differentiera och det finns ett 

tydligt problem för tjänsteföretag att skilja sig från andra. Uppsatsen avgränsas till att undersöka hur 

konsumenter väljer frisörsalong. Att gå till frisören är idag inte en lyxvara utan något många gör flera 

gånger per år, en tjänst som de flesta känner till. Frisörsalongerna har svårt att uppfylla kundernas 

ökade krav och rätta behov när trenderna avlöser varandra samt när konkurrensen på marknaden är 

hård i Sverige. Kunderna blir allt mer medvetna om vad de vill ha.  

 

Populationen består av alla som besöker frisörsalonger för att köpa tjänsten ”att klippa sig”. Då 

inget register finns som underlag genomförs en besöksenkät. När en besöksenkät genomförs behövs 

ingen ram skapas i förväg.20 Urvalet av stickprovet baseras på slumpmässigt utvalda personer som 

passerar vid undersökningstillfället som ägde rum den 2 januari 2007 mellan klockan 13.00 och 

18.00. Totalt delades 70 stycken enkäter ut. Eftersom en urvalsundersökning gjorts istället för en 

totalundersökning består det slumpmässigt utvalda personerna av de som passerat vid undersök-

                                                                 

18  Johannessen och Tufte (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber AB. 
19  Ibid. 
20  Dahmström, Karin (2005). Från datainsamling till rapportskrivning. Lund: Studentlitteratur. 
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ningstillfället. Varje person inom ramen har därmed en känd och positiv sannolikhet att komma med 

i urvalet.21  

2.3 Datainsamlingen 

Datainsamlingen har skett med hjälp av besöksenkäter där svaren samlas in vid samma tillfälle som 

enkäten fylls i av respondenten. Detta för att undvika problemet med bortfall vid insamling senare. 

Att samla in enkäterna direkt medför dock en risk för att respondenterna istället inte ges möjlighet 

att ta god tid på sig och större risk för att respondenterna inte lämnar in korrekta och sanningsenliga 

svar.22 Det är mindre skadligt än problemet med för stort bortfall som medför en större risk för 

felaktiga slutsatser och lägre validitet.23 Vid undersökningstillfället ställdes en inledande fråga 

huruvida personen i fråga mer eller mindre regelbundet besöker frisörsalong för att undvika 

eventuell överteckning. Överteckning innebär att personer i urvalet som egentligen inte hör till 

populationen svarar på enkäten.24 Skulle exempelvis en person råka undersökas, som aldrig går till 

frisörsalong skapas överteckning. 

Frågorna i frågeformuläret har utformats så konkreta som möjligt och är prestrukturerade, för att 

underlätta för respondenterna att svara på enkäten och göra kodningen och tolkning av data enkel. 

Begränsningen med prestrukturerade enkäter har tagits i beaktande, då information runt omkring 

frågorna går förlorad.25 De olika svarsalternativen anges genom skalor. Det underlättar för respon-

denterna att tolka alternativen och gör det möjligt för dem att nyansera svaren och ge tydliga svar. 26 

Skalorna har fem olika värden, vilket gör det möjligt att göra mer omfattande statistiska beräkningar 

än om svarsalternativen haft färre värden.27 De frågor som utformats undersöker vad folk värderar 

det vill säga hur de upplever olika fenomen. 

Innan frågeformuläret färdigställdes och delades ut gjordes en förstudie genom att fem personer fick 

besvara formuläret, komma med kommentarer om hur de upplevde frågorna och om något verkade 

oklart. Provundersökningen gjordes som om det var det ordinarie undersökningstillfället för att 

respondenterna skulle ha så liknande egenskaper som möjligt som de ordinarie respondenterna.28 

                                                                 

21  Johannessen och Tufte (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber AB. 
22  Dahmström, Karin (2005). Från datainsamling till rapportskrivning. Lund: Studentlitteratur. 
23  Johannessen och Tufte (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber AB. 
24  Dahmström, Karin (2005). Från datainsamling till rapportskrivning. Lund: Studentlitteratur. 
25  Johannessen och Tufte (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber AB. 
26  Ibid. 
27  Ibid. 
28  Ibid. 
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2.4 Reliabilitet och validitet 

Begreppsvaliditet mäter om den data som samlas in är bra, det vill säga valida representationer av det 

generella fenomenet som undersöks.29 För att undersöka vilka faktorer som skapar mervärde för 

kunden och påverkar valet av frisörsalong gjordes en liten studie av fyra olika konceptsalonger i 

Stockholm. På så sätt skapades en uppfattning om hur konceptsalonger arbetar med att addera 

upplevelser till sin tjänst och väcka känslor hos kunden som motsvarar behovet. Utifrån dessa 

studier tillsammans med lämpliga teorier valdes olika variabler ut som ska mätas i frågeformuläret. 

 

Reliabilitet rör undersökningens data, vilken data som används, insamlingssätt och bearbetning.30 

Problem med datas reliabilitet kan uppstå då respondenterna har begränsat med tid när de fyller i 

frågeformuläret. Detta har dock försökt kompenseras genom att svarsalternativen anges i skalor. 

2.5 Generaliserbarhet 

Uppsatsen avgränsas till att undersöka frisörsalonger. En förhoppning är att undersökningen ska 

kunna generaliseras till att gälla alla sorters tjänsteföretag. Beroende på uppläggningen av undersök-

ningen kan en viss försiktig generalisering göras.31 Ett urval på 70 respondenter kan uppfattas som 

litet för att dra generella slutsatser. Generalisering görs mot bakgrund av uppsatsens omfång.  

 

                                                                 

29   Johannessen och Tufte (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber AB. 
30   Ibid. 
31  Lindblad, Inga-Britt (1998). Uppsatsarbete. En kreativ process. Lund: Studentlitteratur. (s. 25) 
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3 Teori 

3.1 Inledning 

Som problembakgrunden visat söker kunder idag nya mervärden när de väljer bland produkter 

och varumärken. Uppsatsen undersöker hur företag kan skapa mervärde för kunden och på så sätt 

lägga grunden för relationer mellan kund och företag. Ambitionen är att hjälpa tjänsteföretag att 

förstå hur konsumenter tänker och vad som är viktigt för kunden när de väljer att konsumera från 

ett visst företag. För att ta reda på hur mervärde skapas i en relation mellan kund och företag blir det 

relevant att utgå från teorier om relationsskapande. 

 

Bakgrunden till problemet är att människors basbehov har uppfyllts och det blir viktigt för företag 

att inneha förmågan att identifiera och tillfredsställa konsumenternas nya behov. Detta är 

avgörande för en lyckad produkts överlevnad. Det blir i dagsläget allt svårare att identifiera ett 

vinnande koncept – individualism bryter ner förmågan att förutse trender, produktlivscyklerna blir 

kortare. Förmågan att identifiera kundens behov hänger ihop med förmågan att utveckla ett 

varumärke som kunden kan identifiera sig med, som skapar mervärde för kunden och som kunden 

emotionellt kan knyta an till. Detta gör det relevant att även utgå från ett varumärkesperspektiv. 

 

Problembakgrunden visar vidare att i en värld där produkter och tjänster ständigt ökar på grund av 

globalisering och ökad konkurrens ligger det i tiden att nischa sig. Ett sätt är att skapa emotionella 

värden kring sin produkt, att tillfredsställa kundernas upplevelse- och estetiska behov. När 

fysisk överlevnad och materiellt välstånd är näst intill självklarheter är kunden ute efter gemenskap, 

uppskattning och självförverkligande, alla honnörsord i ett upplevelsesamhälle.32 Positiva upplevelser 

kring produkter är något som kan göra skillnad vid kundens val av företag. Frågan är vad kunden 

värderar och hur företaget kan addera upplevelser till sin tjänst. För att ta reda på detta blir det 

väsentligt att också utgå från teorier om upplevelser. 

 

. 

 

                                                                 

32 Zimmerlund. Föreläsning design management 2005-10-03 Södertörns högskola. 
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3.2 Presentation av teorier 

3.2.1 Relationsmarknadsföring (RM) 

Problembakgrunden visar på att tjänsteföretag måste lära sig hur konsumenten tänker, och förstå 

vilka mervärden som spelar roll vid val av leverantör. Relationsmarknadsföringsteorierna vidgar 

förståelsen för vad marknadsföring av tjänster innebär. Relationer av olika slag behandlas, dit hör 

bland annat: ”moderrelationen” leverantör-kund; när- och distansrelationer, sociala nätverk samt 

relationer till varumärken. 

 

Servicemötet: interaktionen mellan kund och tjänsteleverantör. I tjänstemarknadsföringen har relationer och 

interaktion vuxit fram som nyckelbegrepp.33 Den begynnande förståelsen för de unika dragen hos 

tjänster och service har givit ny mening åt interaktionsbegreppet. Gummesson beskriver att mark-

nadsföring inte bara omfattar en kunds kontakt med en säljare, utan alla typer av kontakter mellan 

kunden och serviceleverantörens personal och utrustning under tjänstens produktion och leverans. 

Den marknadsföring som äger rum under interaktionen är ofta den viktigaste, ibland den enda som 

tjänsteföretaget ägnar sig åt. Gummesson behandlar mötet mellan kund och leverantör, servicemötet. 

Ofta kallat sanningens ögonblick, ett begrepp som introducerades av Normann (1992). De flesta tjänster 

är resultatet av sociala handlingar som äger rum i form av direktkontakt mellan kunden och ombud 

för serviceföretaget.34 Ett centralt antagande är att kvaliteten bestäms i sanningens ögonblick, när 

serviceleverantören och servicekunden möter varandra.35 I det ögonblicket är de i hög grad utlämna-

de åt sig själva, det som händer då kan inte längre direkt påverkas av företaget. Det är skickligheten, 

motivationen och de specifikt valda metoderna som används av firmans representant som samverkar 

med kundens förväntningar och beteende och detta tillsammans skapar serviceleveransprocessen.36 

 

Gummesson beskriver även interaktionen i servicelandskapet, mellan kunden och leverantörens 

produkter och fysiska miljö, kallat Servicescape. Och ger exempel på hur till exempel placering av 

varor, exponering, lokalens utformning påverkar kundens beteende och relation till butiken. Den 

fysiska miljön – byggnaden, skyltar, färgskalan, musiken – vilka alla bidrar till att bygga en relation till 

kunden.37 Gummesson fortsätter med att beskriva hur tjänsteproduktionen och leveransen skapar 

interaktionsprocesser, marknadsföringstillfällen (points-of-marketing). Servicemöten som upplevs 

positivt och uppmuntrar kunden att tala väl om företaget för sina bekanta.38 Det är lämpligt att 

                                                                 

33  Gummesson, Evert (2002, 3e upplagan). Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R. Malmö: Liber Ekonomi. (s. 88-89) 
34  Normann, Richard (2000). Service Management – ledning och strategi i tjänsteproduktion. Malmö: Liber AB. (s. 29) 
35  Ibid. 
36  Ibid. 
37  Gummesson, Evert (2002, 3e upplagan). Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R. Malmö: Liber Ekonomi. 
38  Ibid. 
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tjänsteföretaget inventerar vilka tillfällen som påverkar kundens relation till företaget och hanterar 

dessa möjligheter så att kundrelationerna stärks. Servicemöten är möten mellan människor med 

olikheter i livssituation, krav, samhällsstatus, språk och andra kulturella och sociala drag.39 Dessa 

möten kan vara mycket kortvariga och det är inte alltid säkert att full förståelse uppnås. Gummesson 

avslutar med att betona att det ställs stora krav på personalen för att inte bemötandet ska bli tillgjort 

– att man ler och inte bara visar tänderna. 

 

I uppsatsen är relationsmarknadsföringen av relevans när det gäller att undersöka olika relationer i 

tjänsteögonblicket – leverantör-kund, relationer till varumärken och sociala nätverk fungerar. RMs 

påverkan på marknadsföringen. 

3.2.2 Utvecklandet av ett varumärke 

Uppsatsens problembakgrund tar upp fenomenet att konsumenter väljer varumärken som de kan 

identifiera sig med, att det handlar om ett medvetet val av livsstil. Konsumenterna är beredda och 

kompetenta att pröva nya varumärken. Med anledning av detta väljs varumärkesteorier. 

Figur 1: Produktdimensioner 40 

 

En viktig aspekt vid framtagandet av en produkt är att designen integreras, det kan göras i tre nivåer; 

först själva kärnprodukten sedan formella produkten och sist utvidgade produkten (figur 1). Allt 

som sedan ingår som till exempel förpackning, PR och annonsering samt service måste ske samord-

                                                                 

39  Gummesson, Evert (2002, 3e upplagan). Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R. Malmö: Liber Ekonomi. 
40   Bruce och Cooper (1997). Marketing and Design Management. London: International Thomson Business Press. (s. 150). 
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nat för att bygga upp ett enhetligt varumärke.41 Produkten eller tjänsten som är kärnan i företagets 

verksamhet, är det tydligaste och mest betydelsefulla elementet när det gäller att skapa en visuell 

identitet. Produkternas design är ett resultat av företagets beslutsprocess, kompetens, prioriteringar 

och värderingar.42 Svengren skriver att de flesta av de företag vars produkter säljs genom detaljister 

har i regel inte något inflytande på hur dessa butiker utformas. Undantag är franshisingbutiker där 

varutillverkaren även styr butiksdesignen, till exempel McDonald’s och Body Shop. Den ökande 

konsumtionen under 1980-talet bidrog till att butiksdesignområdet som kommunikationsinstrument 

eftersträvade en tydligare identifikation och identitet. De flesta exemplen finns i England, vilket 

knappast är en tillfällighet menar Svengren, hon beskriver hur Vidal Sassoon både i London och i 

USA revolutionerade hårfriseringar genom att lansera egna produkter och skapa en ung och mycket 

trendig miljö för sina salonger. Detta skedde på 1960-talet, samtidigt som Mary Quant revolutione-

rade modet och gjorde London till modecentrum. 43 

 

Varumärket är relevant för problembakgrunden; genom att undersöka om konsumenten får den 

rätta upplevelsen av tjänsten. Att de positiva tankarna, känslorna, bilderna sammankopplas med 

varumärket. Ju fler fördelaktiga associationer en kund får av varumärket, desto troligare är det att 

varumärket på ett starkt sätt kommer att bli registrerat i minnet.  

3.2.3 Upplevelsemarknadsföring 

Upplevelser ingår som ett centralt resonemang i den inledande problembakgrunden, konsumenterna 

har mer medvetna behov som blir allt svårare att fylla, identitet och status är viktigare än faktiska 

behov. Fenomen som kopplas till teorier om upplevelsemarknadsföring kan troligen förklara konsu-

menters engagemang för vissa varumärken och tjänster. 

 

Inom företagsekonomin har intresset riktats mot både skapande av shoppingupplevelser och upp-

levelsens roll i ett marknadsföringsperspektiv.44 Pine och Gilmore går till och med så långt att de 

argumenterar för en ny ekonomi – upplevelseekonomin. Fokus hamnar hos användaren; hur 

individen uppträder när han eller hon använder produkten. De undersöker hur framgångsrika före-

tag numera inte i första hand säljer produkter eller tjänster utan snarare skapar och säljer upplevelser 

som engagerar kunden. Designarbetets tanke- och arbetsmodeller kan tillämpas på andra områden 

än de traditionella, ett sådant nytt område är därför upplevelser. Pine och Gilmore diskuterar kring 

att skapa mervärde, att höja sig ytterligare en nivå. För att öka det upplevda värdet behövs differenti-

                                                                 

41  Bruce och Cooper (1997). Marketing and Design Management. London: International Thomson Business Press.s.150    
42  Svengren (1995). Industriell design som strategisk resurs. Lund: Lund University Press  
43  Ibid. 
44  Pine och Gilmore (1999). The Experience Economy — Work is a Theatre and every Business a Stage. Boston: HBS Press. (s.15) 
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ering. Det ska vara ett ytterligare skal som påförs den ursprungliga produkten eller tjänsten. På 

områden som präglas av design är vikten av ökat värde genom upplevelse av stor betydelse.45 

 

Upplevelseteorins relevans för uppsatsen: det är av stort intresse att undersöka hur mervärde för 

konsumenten kan skapas. Att med marknadsaktiviteter komma så nära kundens personlighet som 

möjligt, det handlar här inte bara om att sälja en tjänst genom att kommunicera dess egenskaper och 

fördelar, utan att också knyta an till unika och intressanta upplevelser. När kunden köper en 

upplevelse och betalar för att lägga ned tid på att njuta av en serie minnesvärda händelser som ett 

företag regisserar då har företaget lyckats differentiera sig, skaffat sig unika konkurrensfördelar. 

3.2.4 Design managementteori 

Problembakgrunden pekar på företagens problem med konkurrens på marknaden – nya vägar till 

framtiden måste hittas genom att konstant ta fram väldesignade och konkurrenskraftiga produkter. 

Design managementteorier behandlar designens roll i det dagliga arbetet. Företagsledningens syn på 

design i praktiken, de organisatoriska förutsättningarna, vilka motiv och situationer som spelar in när 

design diskuteras. En rad frågor som design managementteorier troligtvis skulle kunna bidra med 

svar till. 

 

Design skapar värde i en organisation genom en modell med tre huvudbudskap: design som 

differentiator; design som koordinator; och design som transformator.46 Borja de Mozota beskriver 

också att design är en process som har fyra nödvändiga beståndsdelar, 4C att jämföra med 4P inom 

marknadsföringen hon citerar Walsh et al (1992), Creativity, Complexity, Compromise, Choice. 

 

Att klara av att genomföra design inom detaljhandeln medför att klara av förpacknings- och 

butiksdesign samt företagets övergripande företagsprofil på ett samordnat sätt så att service, 

varumärke och produktbudskap inte skapar förvirring hos konsumenterna. Design management 

omfattar en rad aktiviteter; från planering till utvärdering av designen.47 Förpacknings- och butiksde-

sign måste integreras effektivt för att bygga upp ett varumärke som hänger samman. Till detta 

kommer den komplexa varumärkesstrategin att ta hänsyn till. Vazquez och Bruce fortsätter med att 

ta upp exempel på att detaljhandlare har utvecklat sina egna märken för att konkurrera med andra 

tillverkares märken och stödjer sig på övrig design managementlitteratur som Southgate (1994). 

                                                                 

45  Pine och Gilmore (1999). The Experience Economy — Work is a Theatre and every Business a Stage. Boston: HBS Press. (s.15) 
46  Borja de Mozota (2003). Design Management: using design to build Brand Value and Corporate innovation. New York: Allworth Press. 
47  Vazquez och Bruce. ”Exploring the retail design management process within a UK food retailer” 
 The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 12:4 oktober 2002. (s.437-448) 
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Dessa strategier kan ibland hamna i konflikt. Handlare vill tillfredsställa kunder genom att tillhanda-

hålla andras och egna varumärken samtidigt som målet alltid är att öka vinsten på de egna märkena.48 

 

Med hjälp av denna modell kan ett mer holistiskt synsätt hjälpa till att förstå betydelsen av design 

tillsammans med långsiktiga företagsmål, att alla nivåer av ett företag måste involveras för att nå de 

slutliga målen. 

3.2.5 Kunders beslutsfattande; Involvement theory 

I uppsatsens problembakgrund betonas att företag måste differentiera sig för att undvika likriktning. 

Konsumenternas basbehov är tillfredsställt, nu behövs övertygelse och motiv till självförverkligande, 

känslor som får kunden att känna: ”Jag är värd det bästa”. Det är detta som involvementteorierna 

behandlar. 

 

Konsumenter fattar inköpsbeslut på många olika sätt, och inte sällan varierar processen beroende på 

hur mycket tid som finns till förfogande, uppfattad risknivå och graden av engagemang som köparen 

har med en viss typ av produkt.49 Begreppet involvement (engagemang) har blivit viktigt inom 

marknadsföringslitteraturen. Det finns ingen samstämmig syn på den exakta definitionen, grunden 

kommer från socialpsykologin men den nuvarande formen innefattar en hel del andra tolkningar, en 

del pratar om involvering ur kognitivt perspektiv andra ur ett beteendeperspektiv. Fill visar i sin 

”Involvement Theory” uppkomsten av högt respektive lågt engagemang vid köpsituationer 

beroende på vissa upplevda faktorer. När kunden upplever stor risk med köpet och är fundersam 

över resultatet, leder det till ett högt engagemang, kunden söker själv så mycket information som 

möjligt innan själva köpet. Det finns olika typer av risker som är kopplade till denna engagemangs-

nivå. En av dessa är den finansiella risken, vilken innebär att konsumenten reflekterar över om den 

har råd med produkten eller om ett billigare alternativ är att föredra. En annan typ är den sociala 

risken som kan uppstå, då handlar det om hur inköpet av produkten kommer att påverka den sociala 

statusen. 50 

 

För undersökningens del så är det relevant om kunderna är engagerade och lojala, ett mål är att de 

ska använda tjänsten upprepade gånger, det är ett tecken på att konceptet har fungerat.  

                                                                 

48  Vazquez och Bruce. ”Exploring the retail design management process within a UK food retailer” 
 The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 12:4 oktober 2002. (s.437-448) 
49  Fill, Chris (2002, 3e upplagan). Marketing Communications. Contexts, Strategies and Applications. Essex: Pearson Education Limited. 
50  Ibid. 
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3.2.6 Marknadsmixteorin 4P 

Kärnan i marknadsmixteorin kan ge förklaringar som täcker in fenomen i problembakgrunden – det 

handlar om kunders köpbeteende, konkurrenssituationer och om hur produkter eller tjänster 

marknadsförs på ett mer traditionellt sätt. 

 

Design kan kopplas samman till vart och en av de fyra beståndsdelarna i marknadsmixen51 – Produkt: 

design påverkar kvalitet, funktion, användbarhet och utseende. Design bidrar genom detta till att 

skapa värde för konsumenten. Pris: produkter kan utformas väl och effektivitet med tanke på 

material, energi och tillverkning. Plats: distributionssätt måste beaktas och påverkar hur designen 

genomförs, förpackningar måste både kunna lagras och exponeras i butik. Påverkan: det flesta PR- 

och reklamaktiviteter består av en visuell kvalitet för att sprida företagets budskap. Förpackningar, 

försäljningsbroschyrer, annonsering, butiksmaterial och butiksinredning allt inbegriper en designers 

skicklighet.52 

 

Relevansen för uppsatsen: marknadsmixteorin är framvuxen ur empiri som hämtats från marknads-

föring av varor till konsumenter, däremot inte ur empiri från marknadsföring av tjänster. Teorin är 

inte just i denna undersökning relevant, den avser att behandla unika tjänstetillfällen och inte 

massmarknadsföring eller standardiserade konsumentvaror. 

                                                                 

51  Bruce och Cooper (1997). Marketing and Design Management. London: International Thomson Business Press. 
52  Ibid. 
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3.3 Teoretisk syntes 

För att tydliggöra kopplingen mellan de valda teorierna presenteras här en modell som översiktligt 

visar hur de olika delarna hänger samman (figur 2). 

Figur 2: Modellen visar de tre valda huvudteorierna som är relevanta för problembakgrunden. 

 

Företagen måste lära sig förstå hur konsumenten tänker för att veta hur de ska ladda sin tjänst med 

värden som gör att produkten skiljer sig från konkurrenters och på så sätt överleva på marknaden. 

För att komma fram till vad kunder är villiga att betala extra för undersöks därför vilka designfakto-

rer som skapar mervärde för kunden och påverkar valet av frisörsalong?  

 

När nya behov skapas och det grundläggande syftet med en tjänst ses som en självklarhet blir det för 

tjänsteföretaget än mer centralt att addera andra värden till sin produkt för att skilja sig från den 

stora massan. Tjänster är homogena och svåra att differentiera vilket gör att små skillnader företagen 

emellan kan göra stor skillnad för kunden. I tjänstemarknadsföringen har relationer och interaktion 

därför fått allt mer avgörande inverkan. Hur kundtillfredsställelse skapas vid servicetillfället, det vill 

säga det tillfälle då tjänsten utförs är en huvudteori som kommer att beröras i den här uppsatsen, då 

den har stor relevans för tjänsteföretag som frisörsalonger. Kundtillfredsställelse är mycket centralt i 

uppsatsen tillsammans med hur mervärde skapas, det blir i och med detta uppsatsens utgångspunkt.  

 

När kunder inte längre nås av traditionella konkurrensmedel och reklamkanaler ökar kravet på att 

skapa ett varumärke som kunden emotionellt kan knyta an till. Ett varumärke som kunden vet vad det 

erbjuder och som stämmer överens med kundens egen identitet och status. Produkten eller tjänsten 

som är kärnan i företagets verksamhet, är det tydligaste och mest betydelsefulla elementet när det 

gäller att skapa en visuell identitet för sitt varumärke. Den visuella identiteten är en stor del av 
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kontakten mellan en kund och tjänsteföretaget och ingår därför i arbetet med att skapa kundtillfreds-

ställelse. Relationen mellan kund och varumärke skapas dels genom servicemötet som del av den 

utvidgade produkten och dels genom att varumärket används och exponeras i servicelandskapet. 

  

Upplevelser har blivit ett nytt sätt för företag att skapa mervärde och differentiera sig från konkurren-

ter och som det visar sig att kunder är beredda att betala extra för. Att det grundläggande syftet med 

produkten eller tjänsten uppfylls ses idag som en självklarhet. Upplevelser skapas av ett totalintryck 

av flera olika faktorer som tillsammans skapar mervärde för kunden och beskrivs som ett ytterligare 

skal på den ursprungliga varan. Upplevelser skapas med hjälp av bland annat den fysiska miljön, 

servicelandskapet, och faktorer som adderas till denna. Upplevelser skapas även i servicemötet 

mellan kunden och företagets personal. 

3.4 Teoretisk referensram 

Kopplingen mellan teorierna i referensramen framställs i nedanstående modell, den visar översiktligt 

hur de olika delarna hänger samman (figur 3). 

 

Figur 3: Modell över teoretiska referensramen. Inom relationsmarknadsföringsteorin tas 

två olika sätt fram för att skapa kundtillfredsställelse vid relationen mellan kunden och 

ett företag – servicemötet och servicelandskapet. Dessa knyts sedan ihop med teorierna om 

varumärkesutveckling och upplevelsemarknadsföring. 
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Syftet med denna uppsats är att med hjälp att kvantitativ undersökning i form av besöksenkäter 

analysera vad det är som gör att kunderna väljer ett visst frisörföretag och vad de är beredda att 

betala mer för. I uppsatsen utvärderas om det går att uppfylla kundernas olika behov genom att 

addera nya faktorer till en tjänst och på så sätt skapa mervärde för kunden. De olika variabler som 

undersöks ingår i kategorin vad folk värderar. Det vill säga hur de upplever olika designfaktorer.53 

Variablerna mäts i skalor för att visa vilka designfaktorer som är av vikt för kunden, utifrån det 

analyseras vidare hur designfaktorerna kan påverka valet av frisörsalong. 

3.4.1 Variabler 

De olika variablerna som mäts har genererats ur tre olika teorier och berör hur kundtillfredsställelse 

skapas vid servicetillfället. Inom relationsmarknadsföringsteorin tas två olika sätt att skapa kundtill-

fredsställelse vid relationen mellan kunden och ett företag upp. Dels skapas kundtillfredsställelse 

eller mervärde i kundens interaktion med personalen, vilket har lett fram till att undersöka servicemötet. 

Dels skapas mervärde också i interaktionen mellan kunden och den fysiska miljön där servicemötet 

utspelar sig. Därför kommer också servicelandskapet att undersökas. 

 

För att ta reda på vilka faktorer som skapar mervärde för kunden i servicemötet samt i serviceland-

skapet utgår undersökningen också från ett varumärkesperspektiv och ett upplevelseperspektiv.  

3.4.1.1 Servicemötet 

3.4.1.1.1 Varumärkesteorin 

Varumärkesteorin tar upp hur mervärde kan adderas i tre delar av produkten; Kärnprodukten: ”att 

klippa sig”; Formella produkten: kvalitet, grafisk form, förpackning, varumärke; Utvidgad produkt: 

service. Inom servicemötet blir det således relevant att undersöka den utvidgade produkten. 

Huruvida service utöver den ursprungliga tjänsten, kärnprodukten skapar mervärde för kunden. För 

att undersöka detta har det i frågeformuläret ställts två olika frågor. Båda frågorna syftar till att ta 

reda på om det upplevs som en viktig del i den utvidgade tjänsten att variablerna engagemang och 

service erbjuds när tjänsten, det vill säga produkten konsumeras. Frågorna som ställdes löd: 

• Hur viktigt det är för kunden att frisören visar engagemang  

• Hur viktigt det är för kunden att kunden själv blir uppmanad till engagemang från frisören 

 

                                                                 

53  Johannessen och Tufte (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber AB. 
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3.4.1.1.2 Upplevelseteorin 

Upplevelseteorin tar upp hur kunden upplever mötet mellan företagets personal och kunden. 

Upplevelser är ett ytterligare skal och ses som ett extra tillfört värde utöver den köpta produkten och 

varumärket. För att undersöka mervärdet av en positiv upplevelse vid servicemötet undersöktes 

variablerna personalens bemötande och personalens attityd. Dessa variabler anses ligga utanför 

produktens tre nivåer eftersom det handlar om personalens agerande och inte vad personalen aktivt 

arbetar med för att höja värdet på tjänsten. Det rör således det som ligger utanför produktens skal 

men som skapar upplevelse vid servicemötet och därmed mervärde för kunden. Frågorna som 

genererades ur dessa variabler var: 

• Hur viktigt är personalens bemötande vid servicetillfället 

• Hur viktig är personalens attityd vid servicetillfället 

3.4.1.2  Servicelandskapet 

3.4.1.2.1  Varumärkesteorin 

Varumärkesteorin tar som redan nämnts upp hur mervärde kan adderas i tre delar av produkten; 

Kärnprodukten: ”att klippa sig”; Formella produkten: kvalitet, grafisk form, förpackning, varumärke; 

Utvidgad produkt: service. För att mäta hur mervärde skapas genom varumärket i servicelandskapet 

undersöks hur kunden uppfattar den formella produktens betydelse. Om det skapar mervärde för 

kunden ifall varumärket synliggörs. Samt om det skapar mervärde ifall tjänsten förpackas i ett 

koncept. Detta ledde fram till tre variabler och frågor: 

• Hur viktigt är det med salongens exponering av varor 

• Hur viktigt är det med salongens exponering av det egna varumärket 

• Hur viktigt är det att salongen erbjuder ett unikt koncept. 

 

3.4.1.2.2 Upplevelseteorin 

Upplevelseteorin handlar om att genom känslomässiga och estetiska faktorer påverka upplevelsen av 

ett servicetillfälle. För att mäta hur tjänsteföretag kan designa faktorer som berör kundens känslor 

och vilka av dessa som är av värde för kunden har följande variabler undersökts: 

• Hur stor betydelse har salongens interiör 

• Hur viktig är lukten inne på salongen 

• Hur viktig är belysningen inne på salongen 

• Hur viktig är musiken inne på salongen 

• Hur viktig är helhetsupplevelsen vid besöket på frisersalong 

 



 21 

4 Empiri 

4.1 Inledning 

Empiri till undersökningen samlades in genom en besöksenkät där slumpmässigt utvalda personer 

fick fylla i en enkät om designfaktorer som skapar mervärde. Totalt delades 70 stycken enkäter ut 

och svarsfrekvensen blev 61 stycken respondenter. Det totala bortfallet var därmed 9 respondenter, 

ca 13%. Könsfördelningen i undersökningen var 68,3% kvinnor och 31,7% män. Medelåldern bland 

respondenterna var 33 år och i genomsnitt besöker de tillfrågade frisörsalong fem gånger per år. 

Enkäten bestod av totalt 15 prestrukturerade frågor. De tre första frågorna var bakgrundsvariabler 

där respondenten fick svara på frågor om sig själv. Resterande frågor behandlade olika variabler som 

företag tar till för att designa sin tjänst. Frågorna i formuläret besvarades genom en skala på 1-5. 

Skalor gör det lättare för respondenterna att nyansera svaren.54 I empirin har skalorna summerats 

ihop till tre för att lättare kunna analysera resultatet. Syftet med undersökningen var att undersöka 

vilka designfaktorer som skapar mervärde för kunden och på så sätt påverkar valet av frisörsalong. 

Nedan redogörs för hur respondenterna svarat på enkätundersökningen.  

4.2 Kundtillfredsställelse vid servicetillfället 

Samtliga frågor i enkäten mäter interaktionen i servicetillfället genom att koncentrera sig på relatio-

nen mellan företagets personal och kund, servicemötet. Samt interaktion mellan kund och den 

fysiska miljön, servicelandskapet.   

                                                                 

54 Johannessen och Tufte (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber AB. 
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4.2.1 Servicemötet 

4.2.1.1 Varumärkesteorin 

Utifrån varumärkesteorin undersöktes servicemötet som kundernas uppfattning om den utvidgade 

produkten. Huruvida service utöver den ursprungliga tjänsten, kärnprodukten skapar mervärde för 

kunden. För att undersöka detta har det i frågeformuläret ställts två olika frågor.  

 

Hur viktigt är det att du känner engagemang från frisören när du blir friserad? 

Ca 90% av respondenterna anser att det är mycket viktigt till viktigt att känna engagemang från 

frisören/personalen vid servicetillfället. Endast knappa 8% anser att det varken är viktigt eller ej. 

Resterande 2% anser att det inte är så viktigt.  

 

Hur viktigt är det att du själv blir uppmanad till engagemang från frisören? 

Ca 55% av respondenterna anser att det är viktigt till mycket viktigt. Ca 32,5% tycker att det varken 

är viktigt eller ej. Resterande 12,5% anser att det inte är så viktigt eller inte viktigt alls.  

4.2.1.2 Upplevelseteorin 

Servicemötet utifrån upplevelseteorin tar upp hur kunden upplever mötet mellan företagets personal 

och kunden. Frågorna avser mäta hur kunden upplever mervärde genom personalen i servicemötet. 

 

Hur viktigt är personalens bemötande vid besök av frisörsalong? 

Majoriteten av respondenterna anser att personalens bemötande vid besöket är mycket viktigt till 

viktig, närmare 95%. Endast en liten del, knappt 5% anser att personalens bemötandet inte är så 

viktigt. 

 

Hur viktig är personalens attityd? 

Majoriteten av respondenterna anser också att personalens attityd är mycket viktig till viktig ca 95%. 

Resterande 5% fördelar sig jämt mellan de som tycker att personalens attityd inte är så viktig till 

varken eller. 

4.2.2  Servicelandskapet 

4.2.2.1 Varumärkesteorin 

För att mäta hur mervärde skapas genom varumärket i servicelandskapet undersöktes hur kunden 

uppfattar den formella produktens betydelse, vilket ledde fram till tre frågor. 
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Hur viktig är salongens exponering av varor? 

Undersökningen visar att ungefär lika stor andel respondenter upplever det som viktigt till mycket 

viktigt som de som upplever det som inte så viktigt till inte viktigt alls. Att uppmärksamma är att en 

stor andel ca 25% upplever att det varken är viktigt eller ej.  

 

Hur viktig är exponeringen av det egna varumärket? 

Undersökningen visar liksom frågan om exponering av varor att ungefär lika stor andel upplever det 

som viktigt till mycket viktigt som de som upplever det som inte så viktigt till inte viktigt alls. Att 

uppmärksamma även här är att en stor andel ca 25% upplever att det varken är viktigt eller ej. 

 

Hur viktigt är det att frisörsalongen erbjuder ett unikt koncept? 

Undersökningen visar att den största andelen, ca 45% av respondenterna upplever det som mycket 

viktigt till viktigt att salongen erbjuder ett unikt koncept. Ca 20% upplever att det inte är så viktigt 

eller inte viktigt alls och ca 35% upplever det som varken eller.  

4.2.2.2 Upplevelseteorin 

För att mäta hur tjänsteföretag kan använda designfaktorer som berör kundens känslor och vilka av 

dessa som är av värde för kunden har följande frågor ställts till respondenterna. 

 

Hur stor betydelse har salongens interiör? 

Undersökningen visar att ca 50% av respondenterna upplever salongens interiör som mycket viktigt 

medan endast 10% upplever att salongens interiör har liten betydelse. Ca 35% upplever att salongens 

interiör inte spelar någon roll. 

 

Hur viktig är lukten inne på salongen? 

Respondenterna i undersökningen visar att majoriteten upplever lukten i salongen som mycket viktig 

till viktig, närmare 85%. Endast ca 5% upplever det som inte så viktigt och ca 10% upplever det som 

varken viktigt eller inte viktigt. 

 

Hur viktig är belysningen inne i salongen? 

Respondenterna i undersökningen anser att belysningen i salongen är mycket viktig till viktig, ca 

80%. Endast en väldigt liten andel anser att belysningen inte är så viktig till inte viktig alls. Ca 15% 

tycker att belysningen inte spelar så stor roll 

 

. 
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Hur viktig är musiken i salongen? 

De tillfrågade respondenterna anser att musiken är mycket viktig till viktig, ca 40%. ca 38% upplever 

musiken som varken eller. Endast en liten andel anser att musiken inte är så viktig till inte viktig alls, 

ca 22%.  

 

Hur viktig är helhetsupplevelsen av ditt besök hos frisören? 

Helhetsupplevelsen vid ett besök hos frisörsalong anses av respondenterna vara mycket viktigt till 

viktigt då närmare 78% svarat detta. Ca 10% tycker att helhetsupplevelsen varken är viktig eller ej. 

Endast en väldigt liten andel, ca 2% anser att helhetsupplevelsen inte är viktig alls.  
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5 Analys 

5.1 Inledning 

Vilka designfaktorer skapar mervärde för kunden och påverkar valet av frisörsalong? 

Analysen beskriver hur kundtillfredsställelse skapas vid servicetillfället. Inom relationsmarknads-

föringsteorin tas två olika sätt fram för att skapa kundtillfredsställelse vid relationen mellan 

kunden och ett företag. Dels skapas kundtillfredsställelse eller mervärde i kundens interaktion 

med personalen vilket har lett fram till att undersökningen utgår från servicemötet. Dels skapas 

mervärde också i interaktionen mellan kunden och den fysiska miljön där servicemötet utspelar 

sig, därför utgår undersökningen också från servicelandskapet. 

5.1.1  Servicemötet 

5.1.1.1 Varumärkesteori 

Varumärkesteorin tar upp hur mervärde kan adderas i tre delar av produkten; Kärnprodukten: ”att 

klippa sig”; Formella produkten: kvalitet, grafisk form, förpackning, varumärke; Utvidgad produkt: 

service. Undersökningen utifrån varumärkesteorin tar reda på huruvida service utöver den 

ursprungliga tjänsten, kärnprodukten skapar mervärde för kunden. Om det ses som en viktig del i 

den utvidgade tjänsten att personalen erbjuder extra engagemang och service när tjänsten, det vill 

säga produkten konsumeras. Respondenterna anser att det är viktigt att känna engagemang från 

frisören/personalen vid servicemötet. Respondenterna anser också att det är viktigt att uppmanas 

till eget engagemang. Detta kan tolkas som att respondenterna vill få mervärde genom att känna 

engagemang, vilket kan tyda på att engagemang skapar en känsla av att vara omhändertagen, detta 

ger mervärde för kunden. Tolkningen att det anses vara viktigt att bli uppmanad till eget engage-

mang styrker resonemanget i problembakgrunden om att kunden vill vara med och inspirera och 

interagera med företaget. 
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5.1.1.2 Upplevelseteori 

 

Upplevelseteorin tar upp hur kunden upplever mötet mellan företagets personal och kunden. 

Upplevelser är ett ytterligare skal och ses som ett extra tillfört värde utöver den köpta produkten 

och varumärket. För att undersöka mervärdet av en positiv upplevelse vid servicemötet frågades 

respondenterna om bemötande och personalens attityd. Dessa variabler anses ligga utanför 

produktens tre nivåer eftersom det handlar om personalens agerande och inte vad personalen 

aktivt arbetar med för att höja värdet på tjänsten. Det rör således det som ligger utanför produk-

tens skal men som skapar upplevelse vid servicemötet och därmed mervärde för kunden. 

Majoriteten av respondenterna anser att personalens bemötande vid besök hos frisören är mycket 

viktigt till viktig. Respondenterna anser också att personalens attityd är mycket viktig till viktig. 

Gummesson behandlar mötet mellan kund och leverantör, servicemötet. Ofta kallat sanningens 

ögonblick, kvaliteten bestäms i sanningens ögonblick, när serviceleverantören och servicekunden 

möter varandra. Relation och interaktion i servicemötet är viktiga mervärden vilket undersök-

ningen bevisar. Relationen mellan kund och personal är en stor del av upplevelsen av en tjänst 

och bidrar starkt till totalupplevelsen. Detta kan bero på att människor vill göra affärer när de 

känner trygghet och litar på företaget, vilket gör att en god relation skapar mervärde som skiljer 

tjänsteföretag från varandra. 

5.1.2 Servicelandskapet 

5.1.2.1 Varumärkesteori 

För att mäta hur mervärde skapas genom varumärket i servicelandskapet undersöktes hur kunden 

uppfattar den formella produktens betydelse. Om det skapar mervärde för kunden när varumär-

ket synliggörs och om det skapar mervärde ifall tjänsten förpackas i ett koncept. Undersökningen 

visar att ungefär lika stor andel respondenter upplever det som viktigt till mycket viktigt som de 

som upplever det som inte så viktigt till inte viktigt alls med exponering av varor. Att uppmärk-

samma är att en stor andel av respondenterna upplever att det inte spelar så stor roll. Uppfatt-

ningen om exponering av varumärket får liknande svar. Ett utmärkande drag vid varumärkes-

kommunikation har empiriskt visat sig vara vilken form av engagemang ett företag kan skapa hos 

konsumenten. Exponering av varor och varumärke ingår som del i ett mer traditionellt sätt att 

marknadsföra sig. En stor del av respondenterna anser att detta inte spelar så stor roll vilket 

styrker resonemanget i problembakgrunden om att kunder idag är mer angelägna om att göra 
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egna val utifrån sitt behov, varumärkets placering spelar ingen roll. Kunden vet vilket varumärke 

som signalerar vad. Tre fjärdedelar av respondenterna fördelar sig relativt jämt mellan de som 

anser att det är viktigt som de som anser att det inte är viktigt med produkt- och varumärkesex-

ponering. Detta kan tolkas som att kunden medvetet gör ett val att köpa eller inte köpa även 

resterande delar av varumärket utöver kärnprodukten.  

 

Undersökningen visar vidare att respondenterna upplever det som viktigt att salongen erbjuder 

ett unikt koncept. Undersökningen styrker därmed resonemanget om att det blir viktigt att nischa 

sig. Kunder väljer medvetet varumärken som är utvidgade och på så sätt skiljer sig från andra.  

5.1.2.2 Upplevelseteori 

Upplevelseteorin handlar om att genom känslomässiga och estetiska faktorer påverka upplevelsen 

av ett servicetillfälle. Undersökningen mäter hur tjänsteföretag kan designa faktorer i serviceland-

skapet som berör kundens känslor och vilka av dessa som är av värde för kunden.  

Sammantaget kan det konstateras att samtliga faktorer som syftar till att förhöja upplevelsen vid 

ett besök hos frisören upplevs som viktiga av respondenterna. Dock bör det betonas några 

särskilda drag i undersökningen. 

 

Undersökningen visar att respondenterna upplever salongens interiör som mycket viktig. En 

relativt stor andel upplever dock att salongens interiör inte spelar någon roll. Detta kan bero på 

att frisörer inte idag förknippas med interiör som följer ett visst koncept. Frisörföretag konkurre-

rar fortfarande med traditionella medel och inte med att skapa emotionella upplevelser genom 

koncept vilket kan vara en förklaring till interiörens obetydelse.  

 

Undersökningen visar att majoriteten upplever lukten i salongen som mycket viktig till viktig. En 

möjlig förklaring kan vara att ett frisörföretags kunder vill få en upplevelse av fräschhet. Ur detta 

kan tolkningar om att det är viktigt med speciella upplevelser för specifika branscher dras. Detta 

gör det viktigt för tjänsteföretag att lära känna kundens behov och sinnen. Det är betydelsefullt 

att förstå vilken upplevelse kunden vill ha när den ska köpa en viss produkt eller tjänst.  

 

De tillfrågade respondenterna anser att musiken är viktig, dock anser en stor del av de tillfrågade 

att musiken inte spelar så stor roll för en positiv upplevelse. Undersökningen visar också att 

musiken inne på salongen är viktig men inte lika som övriga emotionella faktorer. Frisörföretagen 
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idag satsar inte på att spela speciell musik för ett specifikt koncept. Personalen på salongen spelar 

det personalen själv vill höra. Skulle företagen satsa på att utveckla musik för specifika koncept 

skulle det möjligen upplevas som en viktigare mervärdesfaktor och i högre grad bidra till att skapa 

en positiv upplevelse. Detaljister som exempelvis Indiska har utvecklat egen musik för att 

förstärka upplevelsen vid kundens interaktion med butiken, vilket är en metod att förhöja 

upplevelsen för kunden och skapa rätt stämning i butiken. Frisörföretagens kunder är idag 

omedvetna om vilken upplevelse musiken kan skapa vilket eventuellt kan vara förklaringen till 

varför musiken idag upplevs som att den inte spelar roll.  

 

Helhetsupplevelsen vid ett besök hos frisörsalong anses av respondenterna vara mycket viktigt. 

Det kan göra skillnad mellan företag om det satsas på att designa upplevelser kring sin tjänst. 

Enligt undersökningen är vissa sinnen viktigare att tillfredsställa. Detta kan förstås ha att göra 

med att undersökningen begränsas till skönhetsbranschen. Genomgående tycker dock respon-

denterna att de emotionella faktorerna är viktiga och skapar mervärde för kunden.  
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6 Slutsats 

Den relation som skapas vid servicemötet mellan kund och tjänsteföretag är sanningens ögonblick 

vilket undersökningen bekräftar. Relationen mellan kund och personal är det som utmärker sig 

vara mycket viktigt för respondenterna. Detta kan i hög grad ha att göra med att undersökningen 

berör tjänsteföretag och att det därför är tjänsten som står i fokus för respondenterna. Skulle 

undersökningen ha gjorts i ett produktproducerande företag är det möjligt att varumärket istället 

anses vara viktigare. Slutsatsen kan därför dras till att för tjänsteföretag är personalen och dess 

bemötande, kunnighet, engagemang och attityd avgörande faktorer som skapar mervärde för 

kunden. Satsar tjänsteföretag på sin personal kan de vinna stora konkurrensfördelar. 

 

Upplevelser som skapas i den fysiska miljön, servicelandskapet visar sig vara av betydelse för ett 

tjänsteproducerande företag. Undersökningen visar dock att kunderna förväntar sig olika positiva 

upplevelser vid olika situationer. För frisörföretag är upplevelsen av god lukt något som värderas 

högt av kunderna men skulle kanske inte värderas lika högt i ett annat tjänsteproducerande 

företag. Således kan slutsatsen dras att emotionella designfaktorer som avser skapa positiva 

upplevelser för kunden är av vikt vid val av tjänsteföretag. Dock måste tjänsteföretagen se till den 

specifika situationen och lära känna sina kunder och deras sinnen för att stimulera rätt känslor 

och behov. På så sätt skapar företagen mervärde genom designfaktorer i servicelandskapet. 

 

I undersökningen visar det sig att det som anses som mindre viktigt vid skapandet av mervärde 

för kunden är signalerande av varumärket. Som redan diskuterats kan det ha att göra med att 

undersökningen rör ett tjänsteföretag. Tjänsten står i fokus och därför blir det som anses vara av 

störst vikt för kunden. Det kan också ha att göra med det fenomen att kunders grundbehov är 

uppfyllda. Kunder förväntar sig något mer utöver kärnprodukten eller tjänsten hos ett varumärke. 

Det har till följd att tjänsteföretag måste hitta nya sätt att ladda sitt varumärke med mer värde. 

Kunder väljer medvetet varumärke och en relation till ett varumärke eller en produkt framhålls 

först kunna ske när konsumenten har interagerat med produkten/tjänsten och använt den. Ju fler 

sinnen vid kommunikation mellan konsument och varumärke, tjänsteföretagen kan beröra desto 

djupare koppling kan företaget få till personen genom sitt varumärke.  
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Slutsatsen av denna undersökning är att den som utför tjänsten är det viktigaste för kunden. Att 

personkemi uppstår i servicemötet skapar trygghet vilket skapar mervärde för kunden. Upplevel-

ser är ett relativt nytt sätt att skapa mervärde. För ett tjänsteproducerande företag är det viktigast 

att personalen skapar upplevelsen. Kombinerat med att konsumentens rätta sinnen berörs genom 

upplevelser och att konsumenten kan interagera med varumärket skapar en högre mottaglighet 

för budskapet då konsumenten kan förkroppsligas med varumärket. Detta möjliggör i sin tur att 

en god relation mellan varumärket och konsumenten kan skapas. 

 

Det kan vara en fara för frisörföretagen att endast förlita sig till de traditionella marknadsförings-

strategierna som de 4 P:na. Nya fenomen skapar medvetenhet hos konsumenten vilket kan leda 

till att det kanske blir viktigare för kunden i framtiden med mervärde genom till exempel 

upplevelser. Vad händer om de som konkurrerar med traditionella medel inte hänger med i 

utvecklingen? Trender kommer troligtvis att vara viktiga att kontinuerligt bevaka, men företag 

kan även vinna på att kombinera nya sätt att skapa mervärde med de mer traditionella marknads-

föringsstrategierna. 
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7 Avslutande diskussion 

Uppsatsen undersökte vilka designfaktorer som skapar mervärde för kunden, ur kundens 

synvinkel. I teorikapitlet tas design managemenentteorier upp, men på grund av den begränsade 

omfattningen av denna uppsats så behandlas inte detta område särskilt grundligt. Dock skulle 

teorierna kunna vara till betydande hjälp för att upprätthålla en sammanhållande och tydlig 

identitet för många företag. Att skapa en sann, bra bild av företaget. Men god design börjar med 

behoven hos kunderna. Ingen design, hur vacker och genial den än är, är till någon nytta om den 

inte uppfyller kundens behov. Det är anledningen till att uppsatsen heter ”Thinking more like a 

client”.  

 

Design är ett svårfångat begrepp. Det handlar om både produkter och processer. Design har med 

både funktion, struktur och form att göra.55 Ett designbaserat tänkande är ett synsätt som skapar 

möjligheter ur uppsatsens tjänsteföretagsperspektiv. Det kan vara till nytta i situationer då 

företagens standardlösningar inte räcker till för att skapa bestående konkurrensfördelar. Att lägga 

vikten på värdet för kunden. Det skulle vara intressant att i ett vidare perspektiv undersöka vilken 

strategisk roll design har i ett företag. 

 

Utgångspunkten för den här uppsatsen var att se på mervärden utifrån kundens aspekt. Det kan 

dock diskuteras hur medveten konsumenten är om sitt framtida behov. Det gör det svårt för 

företag att veta vilka trender de ska ta hänsyn till för att följa framtidsutvecklingen. Marknads-

kommunikationsproblem i grunden handlar om att kommunicera och sälja produkter/tjänster. 

Det har alltid varit så och kommer att förbli så. Däremot ändras marknadsföringssituationerna. 

Behoven ändras, köpkraften ändras.56 Det gäller för företag att hitta en balans mellan att följa 

trender och se till traditionella marknadskommunikationsstrategier. Att bevara det unika och 

vidga vyerna, kan göra att företagen kan få ett lyckat koncept som ger en långsiktig och lönsam 

verksamhet. Ett internationellt exempel på detta är Walt Disney-koncernen som har lyckats 

kombinerar tradition och förändring på samma gång.57  

                                                                 

55 Svengren, Lisbeth (1995). Industriell design som strategisk resurs. Lund: Lund univ.press. (s.134-135) 
56 Gummesson, Evert (2002, 3e upplagan). Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R. Malmö: Liber Ekonomi. 
57  Ewing och Samuelson (2002). Styrning med balans och fokus. Malmö: Liber AB. (s. 79) 
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7.1 Vidare forskning 

Som förslag på vidare forskning skulle det vara intressant att veta hur konsumenters sinnen 

tilltalas genom estetiska värden. Kan detta få en större genomslagskraft när det gäller val av 

produkt, vilket kan skapa större konkurrenskraft än traditionell marknadsföring. Det räcker inte 

med en bra produkt för att skapa ett mervärde utan en produkt måste dessutom förmedla 

immateriella värden, till exempel emotionella, identitetsförstärkande eller estetiska. 

 

Begreppet estetik har sitt ursprung i grekiskans ”aisthetikos” som betyder ”förnimmelse genom 

sinnena, det vill säga upplevelser och erfarenheter som kommer via känseln, lukten, smaken, 

synen och hörseln”. Begreppet estetik innefattar även en kunskap om vad som känns rätt, vilket 

innebär en aspekt som är intuitiv och emotionell.58 Estetik kan därmed sägas innefatta en 

känsloupplevelse som härstammar från de fem sinnena och vad som kan relateras till detta. Detta 

låter mycket intresseväckande just i uppsatsens perspektiv – frisörföretag är intimt förknippade 

med estetik. 

 

                                                                 

58  Svengren, Lisbeth (1995). Industriell design som strategisk resurs. Lund: Lund univ.press.. 
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8 Sammanfattning 

Företag i västvärlden kan inte längre vara med och konkurrera med tradi-

tionella medel som produkt och pris. Handeln med tjänster växer, för att 

undvika likriktning och öka konkurrensfördelarna ligger det i tiden för 

företag att nischa in sig. Konkurrensen om nya kunder hårdnar, och de 

blir allt svårare att nå. Kunder har idag råd med lyxvaror men trenden 

pekar på att originalitet, identitet och status är viktigare än faktiska be-

hov. Inom tjänstemarknaden är produkterna som skapas och konsume-

ras vid samma tillfälle ofta mycket homogena. Det är svårt att veta på 

vilka grunder konsumenten väljer leverantör eftersom det ofta finns små 

skillnader mellan företagen. Det är viktigt för företag att förstå och tolka 

kunders behov, vanor och förväntningar. Det blir allt svårare att identifi-

era ett vinnande koncept – individualism bryter ner förmågan att förutse 

trender, produktlivscyklerna blir kortare, detta tillsammans med en mer 

flyktig, ombytlig, rörlig, livlig, impulsiv marknad. I uppsatsen undersöks 

vilka designfaktorer som skapar mervärde för kunden och påverkar valet 

av tjänsteföretag. Syftet med uppsatsen är att med hjälp av kvantitativ 

undersökning analysera vad det är som gör att kunderna väljer ett visst 

tjänsteföretag. Samt utvärdera om det går att uppfylla kundernas olika 

behov genom att addera nya faktorer till en tjänst för att skapa mervärde 

för kunden. Med perspektiv på servicetillfället utvärderas relationen mel-

lan kund och företag i sanningens ögonblick.  

 

Nyckelord:  

Tjänsteföretag, nischad handel, design, mervärde, upplevelser, relations-

marknadsföring, servicemöte, servicelandskap, lojalitet. 
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Bilaga 1. 

Designfaktorer som skapar mervärde? 
En undersökning från Södertörns högskola, B-uppsatsnivå i ämnet Företagsekonomi. 

OBS! Úndersökningen sker anonymt. 
 

 
Fråga 1 Är du kvinna eller man? Kvinna   □   Födelseår? ___________ 

 Man   □             Födelseår? ___________ 
  
Fråga 2 Hur många gånger går du till frisörsalong per år?    ____________ 
 
Fråga 3  Hur viktigt är personalens bemötande vid besök av frisörsalong?  
  1 2 3 4 5 
 Inte viktigt alls � � � �  �   Mycket viktigt  
 
        
Fråga 4 Hur viktig är personalens attityd? 
  1 2 3 4 5 
 Inte viktigt alls � � � �  �   Mycket viktigt 
 
 
Fråga 5 Hur stor betydelse har salongens interiör? 
  1 2 3 4 5 
 Mycket liten betydelse � � � �  �   Mycket stor betydelse  
 
        
Fråga 6 Hur viktig är salongens exponering av varor? 
  1 2 3 4 5 
 Inte viktigt alls � � � �  �   Mycket viktigt 
 
 
Fråga 7 Hur viktig är exponeringen av det egna varumärket? 
  1 2 3 4 5 
 Inte viktigt alls � � � �  �   Mycket viktigt 
 
 
Fråga 8 Hur viktig är lukten inne på hårsalongen? 
  1 2 3 4 5 
 Inte viktigt alls � � � �  �   Mycket viktigt 
 
 
Fråga 9 Hur viktig är belysningen inne i hårsalongen? 
  1 2 3 4 5 
 Inte viktigt alls � � � �  �   Mycket viktigt 
 
 
Fråga 10  Hur viktig är musiken i hårsalongen? 
  1 2 3 4 5 
 Inte viktigt alls � � � �  �   Mycket viktigt 
 
 
Fråga 11 Hur viktigt är det att du känner engagemang från frisören när du blir friserad? 
  1 2 3 4 5 
 Inte viktigt alls � � � �  �   Mycket viktigt 
 
 
Fråga 12 Hur viktigt är det att du själv blir uppmanad till engagemang från frisören? 
  1 2 3 4 5 
 Inte viktigt alls � � � �  �   Mycket viktigt 
 
 
Fråga 13 Hur viktig är helhetsupplevelsen av ditt besök hos frisören? 
  1 2 3 4 5 
 Inte viktigt alls � � � �  �   Mycket viktigt 
 
 
Fråga 14 Hur viktig är det att frisörsalongen erbjuder ett unikt koncept? 
  1 2 3 4 5 
 Inte viktigt alls � � � �  �   Mycket viktigt   

 
OBS! Följande frågor besvaras på 

en skala mellan ett till fem. 
 

Ett stort tack för din 
medverkan! 



I 

Hur viktigt är personalens bemötande vid besök av frisersalong? 
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Hur viktig är personalens attityd? 
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Bilaga 2. 



II 

 

 

Hur stor betydelse har salongens interiör? 
 

C26

P
e
rc
e
n
t

varken ellerstor betydelseMkt stor betydelseliten betydelse

40

30

20

10

0

liten betydelse

Mkt stor betydelse

stor betydelse

varken eller

C26

Salongens interiör

Percent within all data.
 

 

Hur viktig är salongens exponering av varor? 
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III 

Hur viktig är exponering av det egna varumärket? 
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Hur viktig är lunkten inne i salongen? 
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IV 
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Hur viktig är belysningen? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur viktig är musiken? 
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V 

 

Hur viktigt är det att du känner engagemang från frisören? 
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Hur viktigt är det att du själv blir uppmanad till engagemang? 
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VI 

Hur viktig är helhetsupplevelsen? 
 

 

Hur viktigt är det att salongen erbjuder ett unikt koncept? 
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