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Abstract 

I dagens tjänsteorienterade samhälle har företag blivit medvetna om att det inte bara är ändamålet 

med en produkt som kunden anser värdefullt utan att vägen dit också är viktig. Syftet med denna 

uppsats är att påvisa hur betydelsefull vägen mot ändamålet (den process som omger resultatet) 

är för kundens värdeupplevelse samt att undersöka huruvida olika åldrar och kön värderar 

tjänstens element olika. Som kontrast till tidigare kvalitativ forskning på området genomfördes 

här en kvantitativ studie, i form av en enkät, för att uppnå uppsatsens syfte. Undersökningen 

visade att resultatets betydelse fick högst omdömen men att processen ändå var essentiell för 

kundens helhetsupplevelse. Ett antal processfaktorer, framförallt trevlig och lyhörd personal, 

visade sig ha stor betydelse för upplevelsen och studien kunde även påvisa åsiktsskillnader 

beroende på kön och ålder. Studiens utvalda miljö var en frisörsalongskontext men separata 

analyser genomfördes för att undersöka möjligheten att vidga upptäckterna till andra kontexter. 
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1 Problematisering 
 

“Man köper ju egentligen en klippning, det vet man ju redan som kund, - jag ska gå och klippa 

mig hos frisören, men sedan är det ju allt runtomkring det... det är det som vi lägger mera fokus 

på och det uppskattas av våra kunder” Frisersalongsägare, Uppsala. 

Dagens företag inser att det är väldigt viktigt att satsa på omkringliggande faktorer, de som 

omger det huvudsakliga inköpet, för att kunden ska bli nöjd med upplevelsen. En 

frisersalongsägare med salong i centrala Uppsala poängterade under en intervju att de självklart 

fokuserar på att hålla hög kvalitet på själva huvudtjänsten; den klippning de säljer och som 

kunden betalar för. Utöver detta berättade ägaren att de sedan länge också haft en bredare syn på 

servicen de erbjuder och således även fokuserat på de omkringliggande faktorerna som omringar 

tjänsten och som är betydelsefulla för kundens helhetsupplevelse. Traditionellt sett har tjänstens 

kvalitet varit synonymt med hur pass väl tjänstens ändamål faller ut men en modern trend 

påpekar alltså att de omkringliggande faktorerna är vitala för hur tjänstens kvalitet upplevs 

(Grönroos, 1998). 

Modern företagsekonomisk forskning har gått mot en mer tjänstedominerad syn på 

marknadsföring och menar att ett företags erbjudande nästintill undantagslöst innehåller flertalet 

tjänsteelement (Grönroos, 2006; Vargo & Lush, 2004). Ett företag, oavsett bransch, erbjuder 

produkter och produkterna innehåller oftast både tjänster och fysiska ting; det är inte längre 

relevant att skilja på varu- och tjänsteföretag. Även de företag som säljer fysiska varor erbjuder 

också en tjänst. Varorna i sig ses som en tjänst transformerad till fysisk form, och det är denna 

tjänst som utgör det värdeerbjudande som den säljande organisationen tillhandahåller. Synsättet 

att tjänsten är en större del av produkten än den fysiska varan i sig har skapat det teoretiska 

ramverket Service Dominant Logic (SDL) (Vargo & Lusch, 2004). Ett spa säljer produkten 

ansiktsbehandlingar vilket självfallet är en tjänst men även möbelförsäljaren säljer en tjänst. 

Soffan kan dels ses som en tjänst förkroppsligad i fysisk form då den erbjuder tjänsten “att sitta 

skönt” framför TV:n men utöver den aspekten finns det gott om mer praktiska tjänsteelement 

som medföljer så som reparation, information, utprovning i affären och personalens bemötande. 
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Med denna syn på varor och tjänster, som SDL banat väg för, är det förståeligt varför service och 

omkringliggande faktorer idag anses så viktigt att ha i åtanke. 

Att göra skillnad på varor och tjänster är betydelselöst och fokus bör istället vara att göra 

produkten som helhet och faktorerna runtomkring så bra som möjligt (Grönroos, 2006; Grönroos 

1998; Prahalad & Ramaswamy 2004; Bitner, 1992). Grönroos (2006) säger: det är både 

händelserna runt om, innan och efter själva köpet plus produkten i sig som tillsammans gör att 

kunden upplever produkten som värdefull. Kunden antas inte vilja ha föremålet eller servicen i 

sig utan de vill ha värdet som föremålet eller servicen möjliggör (Vargo & Lush, 2004, 

Grönroos, 2006). Många kvalitativa studier har genomförts och de har visat att det idag är viktigt 

för ett företags framgång att fokusera på och vara medvetna om vikten av allt det som omger den 

produkt som de erbjuder. Detta är ett fenomen som, av Grönroos (1998) och vidare i den här 

studien, benämns processen. Processen, i form av allt från bemötande av kund till kvalitet på 

redskap och lokaler, har dels en direkt inverkan på ändamålets kvalitet men den är även vital för 

den pågående kundupplevelsen (Grönroos, 2006; Grönroos, 1998; Bitner ,1992). En misslyckad 

process som till exempel en mycket otrevlig kassörska kan således leda till att kunden aldrig 

återvänder även om ändamålet (från och med här benämnt som resultatet) blir bra. Kundens 

helhetsupplevelse, som består av hur hen värderar resultatet och processen, benämns som vilket 

värde hen tillskriver tjänsten. Ett företags fokus bör alltså vara att skapa värde för sina kunder 

via ett gott resultat och en god process. I och med ökade krav på god service så har processens 

betydelse fått mer och mer uppmärksamhet och ses idag som essentiellt för ett företags 

framgång. (Grönroos, 1998.) Som tidigare nämnt har studier på området, nästintill uteslutande, 

varit av kvalitativ karaktär vilket har begränsat generaliserbarhet och omfång. Detta skulle kunna 

motivera att mer kvantitativ forskning genomförs inom ämnet. 

Ett exempel som illustrerar dagens processbetydelse är företaget Five Star Service vars affärsidé 

är att utbilda arbetsplatser i service och att påpeka vikten av att förmedla ett gott helhetsintryck 

till kunden. “Service mot slutkund är i dag den absolut största efterfrågan. Ändå missar många 

detta enkla beteende. Service är en färskvara som inte byggs på enstaka föreläsningar då och då. 

Service är en daglig inställning. Styrkan på er arbetsplats ska inte bara vara produkten eller 

tjänsten ni erbjuder utan personalens brinnande engagemang för varje unik kund“. 

(fivestarservice.se.) Här illustreras vilken roll processen spelar idag; det finns företag som jobbar 



3 
 

enbart med att förbättra processen hos andra organisationer. Med tanke på att resultatet genom 

alla tider varit det som ett säljande företag fokuserat på är det intressant att fråga sig hur viktig 

processen är i en given kontext i jämförelse med resultatet. Vidare är det intressant att få insikt 

om vilka element i processen som värdesätts mer än andra och slutligen om det finns några 

trender i hur olika individer värdesätter olika. 

Den här studien ämnar undersöka vilken roll processen som sådan spelar i en frisörkontext. Hur 

viktig är den i jämförelse med resultatet när du går till frisören? Frisörsalongen är en klassisk och 

välundersökt miljö som utforskades mycket på 1970-talet i och med att teorier kring processens 

betydelse började växa fram (Shostack, 1977; George & Barksdale, 1974). De studier som 

genomförts angående värdeskapande, och processens betydelse i stort, har emellertid nästan 

uteslutande varit av kvalitativ karaktär. Ett övergripande mål med denna uppsats är att bidra med 

kvantitativ data till ett ämne som, sedan tidigare, lider brist på just detta. Den forskning som 

tidigare gjorts är mestadels baserad på teoretiskt utarbetade och explorativa studier och därför 

kan den här studien lämna ett unikt, kvantitativt, bidrag till detta ämnesområde. 

Studiens utfall kan förhoppningsvis öka kunskapen om vad som efterfrågas när man besöker 

frisören vilket både kan vara givande för frisersalongsägare men även för att öka 

konsumenternas medvetenhet om process- och resultattypiska element. Utfallet kan 

förhoppningsvis ge bredare implikationer för att kunna vidgas och öka medvetenheten om 

processens betydelse för företag även inom andra kontexter. Utöver detta kommer studien att 

föreslå skillnader, angående vad som efterfrågas i processen, mellan individer och det kan ge 

företag insikt om hur de kan bemöta olika människor på olika sätt. 

1.1 Forskningsfrågor: 
1. Hur betydelsefull är processen gentemot resultatet för kundens värdeupplevelse? 

2. Vilka faktorer i processen skapar värde för kunden? 

3. Hur skiljer sig konsumenter med olika kontextuell bakgrund åt när de värdesätter en 

tjänsts olika element? 
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1.2 Syfte 
Den här studien ämnar undersöka processens betydelse för kundens upplevelse av värde i en 

given kontext. Studien vill kartlägga vilka faktorer, förutom resultatet, som skapar värde för 

kunden. Vidare kommer eventuella skillnader, mellan hur olika kategorier av individer värderar 

olika element i processen, att utredas. Kundens upplevda betydelse av processen överlag kommer 

också att jämföras med betydelsen av resultatet. Sist ämnar studien att bredda studiens 

implikationer genom att identifiera processfaktorer som kan utgöra ett underlag för ytterligare 

kvantitativ forskning på området. 
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2 Teori 
Här presenteras den teori som ligger till grund för att besvara studiens syfte.  

2.1 Resultatet är allt 
Marknadsföringens fokus har skiftat genom årtionden. Fokus har varit att försöka erbjuda 

produkter som är billiga och lättillgängliga eller att försöka erbjuda produkter som är dyra, 

högkvalitativa och innehåller de bästa egenskaperna för att nå konkurrensfördelar. Vidare, via 

ökad konkurrens, utvecklades ett säljfokus som underströk betydelsen av att aggressivt 

marknadsföra sig för att få konsumenterna att handla av just dig. Det senaste stora 

paradigmskiftet ägde rum på 1950-talet och renderade i ett marknadsföringsfokus som menade 

att företag bör tillverka det som säljer istället för att försöka sälja det som de tillverkar. (COB, 

2010.) Ett kundfokus hade utvecklats men ovanstående tillvägagångssätt har en sak gemensamt: 

Det är produktens ändamål, slutresultatet av produktens egenskaper, som antas göra kunden 

nöjd. Kunden värdesätter att få sitt behov uppfyllt vilket är kärnan i produktens existens. 

Företags fokus är på så vis att tillgodose kundernas behov genom att erbjuda en produkt som 

resulterar i något åtråvärt. Hur företaget i fråga går till väga när de säljer in en vara eller tjänst 

utelämnas ofta i den digra raden av marknadsföringslitteratur. Det tycks uppenbart att 

huvudfokus ligger på att resultatet bör bemöta kundernas behov för att kunden ska känna 

belåtenhet och för att företaget ska säkra sin överlevnad (Best, 2013; Bergman & Klefsjö, 2007). 

Dotevall (1997) tar till exempel upp produkten i sig och priset på den som konkurrensmedel för 

ett företag medan hänsyn till processer eller andra aspekter lämnas därhän.  

2.2 Med värde i fokus 
En stor del av dagens moderna teorier inom marknadsföring betonar att det är kundens 

upplevelse av just värde som bör vara i organisationens fokus när det handlar om att sälja en 

produkt (Grönroos, 2006; Vargo & Lusch, 2004; McColl-Kennedy et.al, 2012; Edvardsson et al, 

2011; Prahalad & Ramaswamy, 2004). För att öka sin konkurrensfördel måste företag ha 

kunskap om hur deras kunder upplever värde och hur de identifierar värde (Vargo & Lusch, 

2004). Ju mer värde en kund upplever desto mer lojal kommer hen att vara mot företaget (He & 

Li, 2011). Ballantyne & Varey (2006) menar att företag kan inbjuda till ett värdeskapande och 

bidra med skapande av värde men att konsumenten, som mottar tjänsten, är den enda som kan 

värdera hur bra tjänsten är för hen. Denna värdeestimering kan ske först när tjänsten används 
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eller upplevs av konsumenten (Vargo & Lusch, 2004) och det är därför viktigt att vara medveten 

om att det primärt är kunden som kan svara på om en tjänst är värdefull eller inte. 

En produkt, oavsett om det primärt är en vara eller tjänst, ska innehålla värdeskapande element 

om produkten ifråga ska bli en succé och leda till att kunden återkommer vilket på så sätt gör 

företaget konkurrenskraftigt (Grönroos, 2006; Prahalad & Ramaswamy, 2004). Om kunden som 

går in på bilfirman efterfrågar en elektrisk handbroms, taklucka och ett bra ljudsystem så är dessa 

egenskaper värdeskapande för just den kunden och om bilen inte inkluderar dessa så kommer 

kunden att bli missnöjd. Bilen i dess fysiska vara skapar inget värde utan det är snarare de 

aktiviteter och verksamheter som möjliggörs av den som gör det. På grund av detta 

värdeperspektiv har mycket av fokus inom modern marknadsföring kommit att handla om 

fenomenet Co-creation (Prahalad & Ramaswamy, 2004) vilket innebär att kunden och säljaren 

gemensamt skapar värde för varandra genom en strävan efter att skräddarsy produkten efter 

kundens preferenser.  

Kunder erhåller således värde genom att få en sådan service så att de blir lyssnade på eller ges 

möjlighet att medskapa det de efterfrågar (en viktig processfaktor som leder till ett gott resultat). 

Säljaren förvärvar i sin tur värde genom att få utökad kunskap om sina kunders behov och 

önskemål. (Prahalad & Ramaswamy, 2004.) Det värde som kunden erhåller är både beroende av 

att den inköpta produkten innehåller de element som hen efterfrågar men också att de händelser 

som ledde fram till köpet är tillfredsställande; resultat och process skapar värde (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004). Grönroos (1998) har studerat fall där en undermålig process innebar att 

kundens helhetsupplevelse av tjänsten blev negativ trots att resultatet blev bra. Han menar inte på 

något sätt att resultatet är oviktigt men han påpekar att företag måste komma ihåg att processen 

också är en värdeskapare för kundens helhetsupplevelse. Det är således intressant att, i generella 

termer, ställa sig frågan om resultatet eller processen är viktigast för värdeskapandet.  

2.3 Den värdefulla processen 
Då en stor del av dagens forskning angående marknadsföring rör just värdeskapande och 

medskapande (co-creation) så har processen fått en allt större plats i den vetenskapliga sfären 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004). Som tidigare nämnt har forskning visat att det inte bara är 

slutresultatet som spelar roll för kundens upplevelse av värde utan att även processen som leder 

fram till det har stor betydelse (Grönroos, 1998). I kontrast till äldre teorier där endast resultatet 
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av konsumtionen ansågs vara av värde för kundupplevelsen menar Grönroos(1998) att processen 

som leder fram till resultatet är minst lika värdeskapande. Detta gäller både inköp av fysiska 

produkter och rena tjänster. Ämnar du köpa en fysisk vara, till exempel en bil, värdesätter du 

kanske de processkaraktäristiska element som ingår det vill säga säljarens bemötande, hjälp med 

eventuella inbyten och så vidare. Köper du en ren tjänst som till exempel en hårklippning med 

färgning värdesätter du kanske bemötande av frisören, flexibilitet i tidsbokningen och andra 

processtypiska fenomen som fräschhet i lokalen och bakgrundsmusik. Det är således fler faktorer 

än själva resultatet (en bra bil eller en fin frisyr) som bestämmer om kunden upplever värde och 

vill återkomma som kund alternativt rekommendera produkten till andra. (Grönroos, 1998; 

Grönroos, 2006; Vargo & Lush, 2004; Bitner, 1992.) 

Grönroos (1998), som var en av pionjärerna inom forskningen för processens betydelse, 

illustrerade att servicen som leder fram till resultatet var minst lika viktigt som resultatet när ett 

företag beställde reparation av sina hissar. Som nämndes i föregående teoristycke blev resultatet 

bra men reparationsfirman fick ändå låga betyg eftersom hantverkarna drog ut på tiden, var 

otrevliga, inte städade upp efter sig och var dåliga på att informera om hur arbetet fortgick. 

Kundbemötande, punktlighet och information är exempel på sådant som är viktigt för ett företag 

att ta hänsyn till. Grönroos(1998) fokuserar främst på hur de händelsetypiska skeendena i 

processen påverkar kundens upplevda värde.  

2.4 Processen äger rum i rum 
Förutom betydelsen av de händelsetypiska faktorerna i processen så har det fysiska rummet där 

processen sker en stor betydelse för hur tjänsten upplevs (Bitner, 1992). Bitner (1992) 

presenterar ett utvecklat teoretiskt resonemang kring den fysiska omgivningens betydelse för 

kundens, men också för den anställdes, värdeupplevelse. Här kommer fokus i huvudsak ligga på 

hur kunden påverkas av och värdesätter miljön där själva inköpet äger rum. I linje med 

Edvardsson et al (2011) påpekar Bitner att den fysiska omgivningen måste anpassas till den 

unika kontexten för att fungera optimalt och därav finns det alltså ingen allmän interiör som 

passar alla företag. Exempel på faktorer i den fysiska miljön som påverkar kundens värderingar 

är temperatur, luftkvalitet, ljud, musik, lukt, interiör, utrustning, möbler, ljussättning med mera. 

Olika personer bemöter den fysiska miljön på olika sätt utifrån sina egna unika preferenser, 

tillfälliga humörsvängningar och övertygelser vilket gör att miljön i en frisörsalong inte kan 
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passa just alla. Dock bör företag i största möjliga mån försöka anpassa den fysiska miljön för vad 

som passar företagets kontext och utefter vad som passar företagets kunder. (Bitner, 1992.) 

Rent allmänt föreslår Bitner (1992) att om kunden upplever miljön som tilltalande så kommer 

denne att stanna i butiken längre, spendera mer pengar och öka sina incitament att vara företaget 

lojalt. En uppskattad fysisk miljö ska även underlätta för interaktioner mellan kund och försäljare 

vilket också är positivt för företaget i säljande syfte. Ju längre tid kunden spenderar i anknytning 

till miljön desto viktigare kommer miljön vara för helhetsupplevelsen vilket gör att företag där 

kunden tillbringar mycket tid måste ta extra hänsyn till hur den fysiska omgivningen 

manifesteras (Bitner, 1992). Bitner (1992) fokuserar således på hur de omgivningstypiska 

skeendena i processen påverkar kundens upplevda värde.  

2.5 Kontextens inverkan på värdeskapande 
Det har nu argumenterats för att värdeskapande är något som beror på det resultat som tjänsten 

utfaller i samt processen som tjänsten konsumeras genom. De teorier som hittills behandlats har 

förvisso nämnt, men inte understrukit vikten av, att värdeskapandet sker i och är beroende av sin 

unika kontext. Edvardsson et. al (2011) har, med utgångspunkt i Vargo och Luschs (2004) 

teorier, utvecklat ett teoretiskt ramverk som på ett förtydligande manér påpekar att det inte finns 

någon allmängiltig regel över hur processen ska manifesteras. De faktorer som skapar värde för 

kunden på en snabbmatsrestaurang är inte desamma som skapar värde för kunden på en fin 

restaurang eftersom förväntningar på vad som ingår i besöket skiljer sig åt (Edvardsson et. al, 

2011). I den här studien är det således viktigt att komma ihåg att de värdeskapande processerna 

som företaget erbjuder passar kunden i den givna kontexten och att några direkta 

generaliseringar till andra kontexter inte kan göras utan vidare analyser.  

Hur du värderar en viss tjänst är således styrt av den givna kontexten som tjänsten konsumeras i. 

En annan aspekt som styr dina förväntningar är din unika bakgrund som individ. (Edvardsson et. 

al, 2011.) Individers beteenden och attityder härstammar i mångt och mycket från socialt 

konstruerade mönster vilka är de som ligger till grund för hur du värderar saker och ting i din 

omgivning. Individuella kunder har olika sätt att uttrycka sig och interagerar på olika sätt vilket 

gör att företaget bör ta hänsyn till sådana aspekter när de bemöter olika kunder och försöker 

skräddarsy sina tjänsteerbjudanden för dem. På så sätt betyder det även att större sociala 

konstruktioner så som ålder och kön också kan generera olika upplevelser av samma tjänst. 
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(Edvardsson et al, 2010.) Den hänsyn som studien tar till individer från olika kontextuella 

bakgrunder definieras tydligare i teoristycket nedan. 

2.6 Den demografiska profilens inverkan på värde 
I direkt anslutning till det tidigare teoristycket som tog upp att företag bör ta hänsyn till 

individers kontextuella bakgrund, och som en utvald avgränsning inom den, kommer den här 

studien att undersöka två demografiska variabler. Demografi definieras som “befolkningslära, 

den vetenskap som ägnas studier av befolkningens storlek, sammansättning och geografiska 

fördelning… centrala indelningsvariabler är ålder, kön, civilstånd, boenderegion och eventuellt 

etnisk tillhörighet” (NE.se). Den demografiska indelningen har länge varit ett sätt för företag att 

dela in marknaden i olika kundsegment vars individer karaktäriseras av olika beteendemönster 

(COB, 2010). Den här studien ämnar undersöka huruvida olika demografiska profiler värdesätter 

resultat jämfört med process samt hur de värdesätter olika element i processen när de konsumerar 

en tjänst. För att detta ska ge företag en värdefull implikation om hur ett företag enkelt kan 

skräddarsy processen utefter kund kommer den här studien att avgränsa sig till två enkelt synliga 

demografiska variabler nämligen kön och ålder.   

Mänskliga samhällen tycks applicera vissa drag och roller till kvinnor och andra till män (COB, 

2010). Män har traditionellt sett beskrivits som aggressiva och tävlingsinriktade medan kvinnor 

beskrivits som känslosamma, godhjärtade och pratsamma. Dessa stereotypa skiljelinjer har dock 

gradvis suddats ut som en följd av en jämställdhetsdebatt som vunnit mark. Att könen skiljer sig 

åt i ett antal konsumentbeteenden är dock fortfarande relativt sedimenterat. COB (2010) menar 

att män är som jägare på jakt efter resultat medan kvinnor har ett mer socialt bemötande till sin 

omvärld. Ett exempel på en studie som tagit hänsyn till just könsskillnader är Underhills (2010) 

Why we buy där han generaliserat fastslår att män ogillar shopping som aktivitet och behöver 

köpa något för att bli nöjd medan en kvinna kan gå en heldag i affärer utan inköp och ändå ha en 

upplevelse av en trevlig dag. Kvinnorna uppskattar vad som sker runtomkring dem när de 

shoppar och är inte endast fokuserade på själva inköpet. Män är, som den traditionellt 

könsstereotypa uppfattningen skvallrar om, som jägare och ser en hemkomst utan medhavet byte 

som ett misslyckande. (Underhill, 2010.) Att det finns könsskillnader i konsumentbeteende och 

konsumentattityder är därigenom uppmärksammat. Den här studien kan tillskjuta ytterligare 

bidrag till hur konsumentens kön påverkar hens värderingar, attityder och beteenden. 

http://www.ne.se/lang/befolkning
http://www.ne.se/lang/befolkning
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Att konsumenters beteenden och attityder skiljer sig mellan åldrar är också välkänt. Tillsammans 

med kön är det den mest använda segmenteringsvariabeln när företag analyserar och delar in 

marknaden (COB, 2010). Individer från Generation Y (18-36 år) beskrivs som pragmatiska, 

värdejagande, medvetna och rationellt utvärderande. Generation X (34-48 år) beskrivs som 

materialistiska och prisorienterade. Baby boomers-generationen (49-67 år) antas vara relativt 

narcissistiska och tendera att konsumera för njutning. De äldre (65+ år) antas ha färre 

föreställningar över vad de kan förvänta sig i 2000-talets konsumentmiljö. De har många också 

upplevt tider av fattigdom, de är överlag förstående till sin karaktär, de har en öppen inställning 

till sin omvärld och tycks efterfråga funktionalitet framför fåfänga. (COB, 2010.) Vidare har 

Hervé och Mullet (2009) genomfört en studie gällande ålderns betydelse på konsumentbeteende. 

Deras studie, som utspelade sig i en klädköpssituation, visade att yngre och medelålders kunder 

ville ha åtråvärda produkter med bra passform. Äldre lade en större betydelse vid produktens 

hållbarhet över tid; de shoppar helst inte särskilt ofta. Det ska även sägas att ungdomar ansåg 

priset vara en viktigare faktor än vad medelålders- och gamla kunder gjorde. Författarna påpekar 

även att de unga kunderna tenderade att vara de som skilde sig mest från de övriga 

respondenterna i studien (Hervé & Mullet, 2009). Ålderns inverkan på konsumentens beteenden 

och attityder är därigenom uppmärksammat. Den här studien kan tillskjuta ytterligare bidrag till 

hur konsumentens ålder påverkar hens värderingar, attityder och beteenden.  

2.7 Sammanfattning av teorigenomgång 
Värdet är, enligt moderna teorier, det som skall ligga i fokus för företaget och det är viktigt att ha 

kunskap om hur organisationen skapar värde för sin kund för att bli konkurrenskraftig och skapa 

en relation som genererar en återkommande kund. Resultatet av konsumtionen skapar värde men 

värdeupplevelsen skapas även under en process och denna sker i en omgivning och genom 

flertalet händelser som omger kunden under själva konsumtionstillfället. Alltså ligger värdet 

såväl i själva resultatet som i processen. Processens faktorer måste i sin tur anpassas efter den 

specifika kontext som tjänsten utförs i och även efter varje kunds unika preferenser som beror på 

flertalet bakgrundsvariabler så som till exempel ålder och kön. Om resultat- och 

processelementen uppskattas av kunden skapas ett högre värde för hen vilket är positivt för 

företagets konkurrenskraft.  
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3. Metod  
I detta avsnitt presenteras den kvantitativa metoden och de olika vägval som gjorts vid 

frågeformulärutformning, val av statistik samt urval av respondenter. 

3.1 Tillvägagångssätt - Kvantitativ studie 
Studien bygger i huvudsak på primärdata utifrån en kvantitativ empirisk undersökning för att 

testa teorin och för att komplettera tidigare kvalitativ empiri på området. Inledningsvis 

genomfördes också en semi-strukturerad intervju med en frisersalongsägare som genererade 

kunskap om och insikt i den utvalda branschen samt underlättade utformningen av studiens 

frågeformulär. Den rika flora av kvalitativa data som redan finns på området har underlättat och 

skapat utrymme för att formulera frågor som lämpar sig för kvantifierbar mätning. Risken för att 

repetera något som andra forskare redan har gjort är liten eftersom detta område i huvudsak 

undersökts kvalitativt. Studien blir på så sätt unik i sitt sammanhang och genom en 

tvärsnittstudie ämnar den kvantifiera fenomen inom ämnet för värdeskapande och processfokus. 

En kvantitativ metod underlättar generaliserbarheten och ämnar ge få, men starka, förklaringar 

(Saunders et al., 2012).   

3.2 Enkät som val av strategi - fördelar och problematik 
Studien använder sig av en strukturerad enkät, i form av ett frågeformulär, eftersom att det 

genererar standardiserad data som underlättar kvantifierbar mätning. En enkät skapar möjligheter 

att utföra statistiska analyser som sedan gör att slutsatser kan dras. Enkäter låter respondenterna 

vara anonyma och då den utförs via Internet tillåts respondenterna att svara på den när det passar 

dem. De behöver således inte känna sig stressade eller iakttagna. (Saunders et al., 2012.) 

Baksidan med studiens val av enkät som metodiskt verktyg är att frågeformuläret oftast bara får 

en chans; respondenten kan inte fråga om hjälp ifall de inte förstår frågorna vilket kan leda till 

osanna eller oseriösa svar. Det finns även en bortfallsrisk om respondenterna väljer att inte svara 

på frågorna samt om de inte besitter de egenskaper som krävs för att besvara frågeformuläret 

(Saunders et al. 2012). Att besöka frisören är dock en relativt vanlig tjänst vilket innebar att 

risken för bortfall blev mindre. En pilotundersökning över frågeformulärets kvalitet genomfördes 

på tolv Företagsekonomi C-studenter för att testa om den var lättförståelig, väsentlig och 

utseendemässigt tilltalande.  
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I enkäten användes mestadels Likertskala som svarssätt då det anses vara den mest pålitliga 

metoden för att mäta attityder. Likertskalan är uppbyggd utifrån en unipolär skala som går från 

extremen Instämmer helt till extremen Instämmer inte alls. Detta gör det lättare för 

respondenterna att ta ställning än om två olika begrepp, till exempel älskar - hatar, används 

(Saunders, 2012). Attityderna mättes på en 6-gradig skala och utöver dessa sex steg fanns även 

ett neutralt alternativ i mitten som benämndes Ingen åsikt och därav tvingades de inte heller ta 

ställning. Likertskalan är här en 6-gradig skala men innehåller alltså sju alternativ. Studien har 

utifrån Saunders et al (2012) definierat stegen i Likertskalan som följer: Instämmer helt(6) - 

instämmer i hög grad(5) - instämmer delvis(4)  - Ingen åsikt (Inget värde) - Instämmer knappt(3) 

- Instämmer i låg grad(2) - Instämmer inte alls(1). Siffrorna i parenteserna motsvarar det 

numeriska värde som de olika bedömningarna kodades till och som användes när statistiska 

analyser genomfördes. 

En beaktansvärd företeelse med att, i den här studien, använda Likertskalan måste dock 

poängteras. Det statistiska fältet ställer sig kritiskt till att transformera ordinalskaledata till 

intervallskaledata (t.ex. “Instämmer helt” till “6”) men det är något den här studien tillåts att göra 

om den ska kunna uttala sig om det studerade fenomenet eftersom medelvärden, 

standardavvikelser och mer avancerade analyser kräver numeriska värden. Borg & Westerlund 

(2006) menar emellertid att det inte finns någon nollpunkt på en ordinalskala och att det inte 

finns något som beskriver avstånden mellan uttrycken vilket försvårar vissa statistiska analyser. 

Många samhällsvetenskaper mäter dock ofta attityder eller andra icke-numeriska värden och 

eftersom det inte går att göra direkta uträkningar utifrån dessa så kan undantag göras så att 

forskaren tillåts att transformera ordinalskaledatan till intervallskaledata (Borg & Westerlund, 

2006; Howitt & Cramer 2011).   

3.3 Operationalisering - enkätens utformning och analysmetod 
På enkätens förstasida bemöts respondenten av en kortfattad berättelse som illustrerar vilken 

situation hen ska föreställa sig stå inför. Detta för att respondenten ska få en ökad förståelse och 

inte slängas rakt in i enkätfrågorna. Situationen är att en ny frisörsalong har öppnat i staden, 

salongen tar ett så kallat rimligt pris för en klippning och respondenten vill gå dit och klippa sig. 

Enkätens frågor ska sedan ge en bild över vilka faktorer respondenten uppskattar när hen går till 

frisören. Anledningen till att frisörsalongen antas vara nyöppnad är för att variabler som rykte 
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och tidigare erfarenheter inte ska påverka och anledningen till att priset definieras som “rimligt” 

är för att priset i sig inte ska vara ett föremål för vad respondenten kan tänka sig värdesätta. 

Respondenterna angav sin ålder och könstillhörighet men utlovades i övrigt anonymitet. 

Det ska poängteras att enkäten är omvänd gentemot forskningsfrågorna och således uppbyggd 

med frågor relaterade till forskningsfråga 3 först, därefter 2 och sist 1 för att de på så sätt stiger i 

“svårighetsgrad”. En annan anledning till detta var risken att processen (undersökt i fråga 2) kan 

uppfattas som mindre viktig om den ställs mot resultatet (fråga 3) det första som sker. 

Del 1 i enkäten 

I del 1 fick respondenterna ange kön, ålder samt om de besökt en frisör någon gång. Om svaret 

blev “nej” på sistnämnda frågan slussades de bort från frågeformuläret; en person som aldrig 

varit hos frisören är inte intressant för den här undersökningen. Respondenterna delades in i 

grupper utifrån kön, kvinna och man, samt ålderskategorierna -25, 26-35, 36-50, 51-64, 65+. 

Frågorna som ställdes i den här delen av enkäten ämnar endast kartlägga respondentens kön och 

ålder vilka senare kan användas för att analysera deras svar på del 2 och 3. 

Del 1 tillhör Forskningsfråga 3: Hur skiljer sig konsumenter med olika kontextuell bakgrund åt 

när de värdesätter en tjänsts olika element? De delar i teorin som är relevanta för denna fråga är 

Kontextens inverkan på värdeskapande och Den demografiska profilens inverkan på värde. 

Del 2 i enkäten 

I del 2 av enkäten fick respondenterna gradera hur mycket de uppskattar olika faktorer i 

processen. Studien delade in processfaktorerna i en omgivningstypisk och en händelsetypisk 

kategori. Denna indelning och de påståenden som valdes ut till enkäten, för att påvisa processens 

betydelse, hämtade inspiration från intervjun med frisersalongsägaren Mattias Ehlin, Grönroos 

artikel Marketing Services: The Case of a Missing Product (1998) och Bitners artikel 

Servicescape: The impact of physical surroundings on customers and employees (1992) för att 

öka validiteten i frågorna. 

● Erbjuden hårbottenmassage/Schamponering av håret/Styling efter behandling/Lyhörd 

frisör/Trevligt bemötande av personalen/Får en stund att slappna av/Tar rimlig tid/ 

Bokning går smidigt/Betala med både kort och kontanter är definierade som de 

händelsetypiska faktorerna.  
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● Utbud av tidningar/Bjuden på dryck/Tilltalande lokal/Luktar gott i 

lokalen/Temperatur/Spelas bakgrundsmusik/Bekvämfrisörstol/Verktyg håller hög 

kvalitet/Hårprodukter är av hög kvalitet är av omgivningstypisk karaktär. 

 

Respondenternas värdeestimering av de 18 processfaktorerna mättes på 6-gradiga Likertskalor. 

Medelvärdet för respondenternas åsikter angående samtliga faktorer räknades ut och visade vilka 

faktorer i processen som, oberoende av kön och ålder, ansågs vara viktigast. Sedan undersöktes 

detta även baserat utifrån respondenternas demografiska profil. Därefter undersöktes vilka 

demografiska profiler som värdesatte processen mest överlag genom att beräkna respondenternas 

totala medelvärde på de processtypiska påståendena. Sist användes då också, den ovan nämnda, 

kategoriseringen mellan de händelsetypiska och omgivningstypiska processfaktorerna. 

Medelvärden på de olika kategorierna räknades ut för att studien skulle kunna undersöka vilket 

som ansågs viktigast överlag samt huruvida olika kön och åldrar värdesatte dessa två 

processkategorier olika. För samtliga medelvärdesberäkningar utfördes lämpliga signifikanstest 

för att fastställa signifikanta skillnader. 

Del 2 tillhör Forskningsfråga 2: Vilka faktorer i processen skapar värde för kunden? Det är de 

teoretiska avsnitten Den värdefulla processen och Processen äger rum i rum som studeras här.  

Del 3 i enkäten 

Sista delen inleddes med att respondenterna fick estimera betydelsen av 4 påståenden, 2 av 

processkaraktär: 

● När jag är hos frisören är det viktigt för mig att jag trivs under själva besöket och Om 

jag går ifrån en frisörsalong och upplever att servicen varit bra men är missnöjd med 

min frisyr så kan jag ändå tänka mig att gå dit och klippa mig igen. 

 

och 2 av resultatkaraktär: 

● När jag är hos frisören är det viktigt att jag gillar min nya frisyr när jag går därifrån och 

Om jag går ifrån ett besök hos frisören med fin frisyr men upplever att servicen var dålig 

så kan jag ändå tänka mig att gå dit och klippa mig igen. 
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Här räknades respondenternas medelvärden ut på de två påståendegrupperingarna för att ställa 

betydelsen av processen mot betydelsen av resultatet. Detta gjordes även utifrån de demografiska 

profilerna. För medelvärdesberäkningarna utfördes lämpliga signifikanstest för att fastställa 

signifikanta skillnader. 

Därefter fick respondenterna välja minst 1 och max 5 faktorer som de ansåg betydelsefulla hos 

en frisör. Här fanns 1 resultatpåstående Att gå därifrån och vara nöjd med min frisyr och de 

övriga 18 påståendena var av processkaraktär. Det ojämna antalet beror givetvis på att 

frisörbesöket har ett självklart resultat men många olika processuttryck. Studien satte en 

maxgräns till 5 för att respondenterna verkligen skulle behöva prioritera de faktorer som de 

ansåg vara viktigast och inte välja alla faktorer som de kunde anse vara viktiga. Här jämfördes 

framförallt processens betydelse i stort med resultatets betydelse. 

Sista delen tillhör då Forskningsfråga 1: Hur betydelsefull är processen gentemot resultatet för 

kundens värdeupplevelse? Alla forskningsfrågor är utformade så att den beroende variabeln, det 

som ämnas mätas, är värdet. De delar i teorin som är relevanta för denna fråga är avsnittet 

Resultatet är allt, Med värde i fokus samt Den värdefulla processen. Se frågeformuläret i sin 

helhet i bilaga 1. 

3.4 Bearbetning av data och val av statistik 
Resultatet av enkäten har mestadels bearbetats i Excel där kodning, grundläggande statistik, 

tabeller och figurer tagits fram. Den mer avancerade statistiken, i form av T-test, faktoranalyser 

och ANOVor, har utförts i SPSS. SPSS är ett program för statistisk analys som, i layouten, 

påminner om Excel vilket därför gjort arbetsprocessen lätthanterlig. Datan är avrundad till två 

decimaler då det anses lämpligt med tanke på precisionen i mätmetoderna och 

operationaliseringen i denna undersökning. Alla utfall av Ingen åsikt har tagits bort och används 

ej vid medelvärdesberäkning.  

Både One sample T-test och Paired T-test har använts som signifikanstest, beroende på vad 

studiens data tillåtit, för att testa om det finns signifikanta skillnader mellan olika grupper. 

ANOVor har även använts för att på ett enkelt sätt visa hur respondenterna skiljer sig beroende 

på kön och ålder. (Pallant, 2001.) 
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På de använda processfaktorerna gjordes en Faktoranalys som användes för att försöka förklara 

korrelationen mellan det större antalet observerade faktorerna och identifiera bakomliggande 

förklaringar, refererade till som Component. Dessa Components förklarar variationen och 

samvariationen i de kluster av faktorer som bildades. Det används alltså för att se om 

påståendena mäter det som de avser att mäta för att öka validiteten. Påståenden som är avsedda 

att mäta samma företeelse testades och detta påvisar dels ifall frågorna är ställda på ett sätt så att 

de uppfattas som de är avsedda och dels om respondenten är konsekvent i sina svar. (Saunders et 

al., 2012.) Därefter mättes reliabiliteten genom Cronbach’s alpha och om testet ger ett utfall på 

0,7 eller högre tyder det på samvariation och en hög homogenitet. Hög homogenitet i sin tur 

betyder att det finns en inre stabilitet i de utformade påståendena. (Pallant, 2001.) 

3.5 Urval 
Populationen som studien undersöker består utav alla som någon gång varit hos en frisör. 

Studiens urval består utav författarnas kontakter på sociala medier samt lärarkårer på Uppsala 

universitetet och pensionärsuniversitet runt om i Sverige. Det sistnämnda för att nå ut till äldre 

respondenter. Urvalet är således till viss del matchat för att täcka in alla ålderskategorier och kön 

och eftersom enkäten är internetbaserad blev det svårare att nå ut till den äldsta ålderskategorin 

eftersom de inte använder Internet i lika stor utsträckning. Detta innebär att urvalet inte kan 

betraktas som ett obundet slumpmässigt urval (OSU) då ett OSU hade inneburit att alla som varit 

hos en frisör haft samma chans att komma med i urvalsgruppen. Det skulle kunna finnas 

värderingsskillnader beroende på var man kommer ifrån, storlek på bostadsort, spridning i ålder i 

de geografiska orterna etc. Ett OSU ämnar till att ge en miniatyrbild utav hela populationen men 

att, som i detta fall, begränsa urvalet till en utvald del av populationen medför alltså en risk att 

urvalet blir snedvridet. (Körner och Wahlgren, 2010.) 

3.6 Slutligt urval 
Urvalet består av 317 respondenter, där antalet kvinnor var 179 stycken (56 procent) och antalet 

män var 138 stycken (44 procent).  De som svarade att de aldrig besökt en frisör, endast 3 

stycken (1 procent), räknas som bortfall och deltar inte i studien. Frågeformuläret skickades ut 

till cirka 650 personer vilket ger en svarsfrekvens på cirka 49 procent (317/650). 

Frågeformulären skickades ut under två dagars tid då respondenterna fick cirka ett dygn på sig 

att svara för att sedan få motta ett påminnelsemail. Figur 1 nedan illustrerar studiens deltagare.

http://www.ollevejde.se/statistikord/korrelation.htm
http://www.ollevejde.se/statistikord/variabel.htm
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Figur 1.  Figuren visar antal kvinnor och män uppdelat i ålderskategorierna 

De 314 respondenter som ingick i studien delades in i 5 ålderskategorier för att eventuella 

skillnader, och likheter, skulle kunna upptäckas. Den yngsta ålderskategorin -25 genererade 

högst antal respondenter (136 stycken) och den äldsta gruppen 65+ (23 stycken) genererade 

minst antal respondenter. Denna storleksskillnad i urvalet är problematisk i och med den äldsta 

gruppens låga deltagande; en större urvalsgrupp har större chans att innehålla det korrekta 

medelvärdet. Vad som är ett tillräckligt stort stickprov beror på hur den verkliga fördelningen ser 

ut samt vilka krav som ställs på approximationen. Den centrala gränsvärdessatsen, som har en 

tumregel på n=30, säger att stickprov kan tolkas gå mot normalfördelning och att dragna 

slutsatser kan generaliseras till populationen om det uppnår en storlek på 30 respondenter vilket 

denna grupp inte gör och det kan påverka trovärdigheten. (Körner och Wahlgren, 2010.)  
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4 Empiri 

Resultatet från undersökningen struktureras här enligt forskningsfrågorna och den data som 

tagits fram utifrån enkäten presenteras i text, figurer och tabeller för att påvisa skillnader, likheter 

och samband. Lägg märke till att Fråga 3 angående den kontextuella bakgrunden inte tas upp 

separat under en egen rubrik utan att den ligger som en bro över och penetrerar de två andra 

frågorna. Processens betydelse gentemot resultatet och vilka faktorer i processen som skapar 

värde för kunden analyseras således i ljuset av hur konsumenter med olika kontextuell bakgrund 

värderar dessa faktorer olika. Empiriavsnittet avslutas med en faktoranalys utifrån några av 

enkätens frågor och detta för att öka studiens validitet och underlätta möjligheten för andra 

undersökningar att ta avstamp från denna uppsats.  

4.1 Resultatet kontra processen 
- Hur betydelsefull är processen gentemot resultatet för kundens värdeupplevelse? 

4.1.1 18 processfaktorer kontra 1 resultatfaktor 

Först undersöktes betydelsen av processen i kontrast till resultatet när konsumenten besöker 

frisören. Det förväntade resultat som ett besök hos frisören genererar ställdes här mot processen 

av att vara där och uppleva tjänsten. En enda resultatfaktor som antagits vara Att vara nöjd med 

min frisyr när jag går därifrån ställdes mot 18 processtypiska faktorer. Respondenterna fick 

välja minst 1 och max 5 av dessa totalt 19 faktorer som de ansåg vara mest betydelsefulla när de 

går till frisören. I snitt valde varje respondent 3,88 faktorer. Det visade sig att resultatfaktorn, 

alltså Att vara nöjd med min frisyr när jag går därifrån, ansågs vara mest betydelsefull för 

konsumenten med en relativ frekvens på 83,1 procent. Näst viktigast var processfaktorn Att bli 

trevligt bemött av personalen med en relativ frekvens på 71,7 procent och tredje viktigast var 

processfaktorn Att min frisör är lyhörd för mina önskemål med en relativ frekvens på 66,2 

procent. Minst viktig var Att jag får hårbotten masserad med en relativ frekvens på 0 procent. 

Inte heller Att jag blir bjuden på dryck kom över enprocentsgränsen och landade på en relativ 

frekvens på 0,3 procent. Nedan följer Figur 2 som sammanfattar respondenternas åsikt kring vad 

som är mest betydelsefullt under ett besök hos frisören. Här genomfördes inga statistiska 

analyser utan figuren ämnar främst illustrera relativa frekvenser. 
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Figur 2. Figuren visar relativa frekvenser över hur respondenterna valt bland de 19 faktorerna. 

4.1.2 Två processpåståenden kontra två resultatpåståenden 

Sedan ställdes två processtypiska påståenden mot två resultattypiska för att få fram vad som 

ansågs vara viktigast av resultatet och processen rent generellt. De två påståendena av 

resultatkaraktär var När jag är hos frisören är det viktigt att jag gillar min nya frisyr när jag går 

därifrån (R1) och Om jag går ifrån ett besök hos frisören med fin frisyr men upplever att 

servicen var dålig så kan jag ändå tänka mig att gå dit och klippa mig igen (R2). De två 

påståenden som ämnade kartlägga processens betydelse var När jag är hos frisören är det viktigt 

för mig att jag trivs under själva besöket (P1) och Om jag går ifrån en frisörsalong och upplever 

att servicen varit bra men är missnöjd med min frisyr så kan jag ändå tänka mig att gå dit och 

klippa mig igen (P2). Respondenterna tog ställning till de fyra påståendena på en 6-gradig 

Likertskala. Ett beroende Paired sampled T-test utfördes för att se om det fanns någon signifikant 

skillnad i hur respondenterna värdesatte processen kontra resultatet. Det fanns en statistisk 

signifikant skillnad mellan resultatet (M=4.40, SD=.766) och processen (M=3,80, SD=.806), 

t(291)=8.644, p=.000. Det innebär i korthet att individer värdesätter resultatet mer än processen 

när de går till frisören. Se Figur 3 nedan. 
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Figur 3. Figuren visar medelvärdet utifrån de två processfrågorna och de två resultatfrågorna. 

4.1.3 Process- och resultatpåståendena uppdelade 

I figur 4 visas de fyra påståendena uppdelade med avskilda medelvärden för att visualisera hur 

resultat och process påverkar varandra. De två resultat- och de två processpåståendena ställdes i 

frågeformuläret för att få fram vad respondenterna ansåg vara viktigast av process och resultat 

när man går till frisören. Figuren visar att respondenternas estimering av resultatet sjönk drastiskt 

om processen var dålig och även att deras estimering av processen sjönk drastiskt om resultatet 

var dåligt. 

 Figur 4. Figuren visar medelvärdet för Resultat- och Processpåståendena separerade. 
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jämförande observation av de två figurerna som presenteras nedan kan ge en bild av vad som 

anses mest betydelsefullt av processen och resultatet för respektive demografisk profil. 

En oberoende tvåvägs-ANOVA genomfördes för att undersöka vilken effekt som ålder och kön 

har på hur resultatet värdesätts när processen delvis tenderar att inte vara tillfredsställande. Det 

fanns en statistisk signifikant huvudeffekt på ålder [F (4, 282)=3.716 , p=.006]. Post-hoc-

jämförelsen Tukey HSD-test indikerade att medelvärdet för åldersgruppen -25 (M=4.54, SD=.77) 

var signifikant högre än åldersgruppen 65+ (M=3.95 SD=.92). I övrigt fanns det inga skillnader 

mellan ålderskategorierna. Huvudeffekten för kön var inte signifikant [F (1, 282)=.132 , p=.716]. 

Inte heller interaktionseffekten mellan ålder och kön var signifikant [F (4, 282)=1.675, p=.156]. 

Detta innebär i korthet att individer yngre än 25 år, mer än individer i den äldsta ålderskategorin, 

värdesätter resultatet av ett frisörbesök. Se figur 5 nedan. 

Figur 5. Figuren visar medelvärdet av hur respondenterna värderat resultatet utifrån den 

demografiska profilen. 

En oberoende tvåvägs-ANOVA genomfördes för att undersöka vilken effekt som ålder och kön 

har på hur processen värdesätts när resultatet delvis tenderar att inte vara tillfredsställande. Det 

fanns ingen statistisk signifikant huvudeffekt på ålder [F (4, 282)=1.025 , p=.098]. 

Huvudeffekten för kön var inte heller signifikant [F (1, 282)=2.759 , p=.395]. Medelvärdena 

beroende på demografisk profil presenteras i Figur 6. 
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Figur 6. Figuren visar medelvärdet av hur respondenterna värderat processen utifrån den 

demografiska profilen.  

Här var däremot interaktionseffekten mellan ålder och kön signifikant [F (4, 282)=2.689, 

p=.032]. Det innebär att ingen enskild variabel (ålder eller kön) ensamt kan bestämma några 

signifikanta skillnader hur processen värdesätts men att de två i samvariation kan göra det. I Graf 

1 kan vi se att kvinnor i tidig ålder värdesätter processen när de går till frisören, och att denna 

värdeestimering sjunker drastiskt när kvinnorna är i medelåldern för att sedan öka dramatiskt när 

de blir gamla. För män är förhållandet omvänt; män värderar processen relativt lågt när de är 

unga och sedan ökar deras värdeestimering i medelåldern för att slutligen sjunka rejält när de når 

gammal ålder. 

 

Graf 1. Grafen visar hur medelvärdet av hur respondenterna värderar processen varierar över 

kön och ålder i samvariation. Där 0(blå linjen) = Män och 1(gröna linjen) = Kvinnor. 
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4.2 Processen 
- Vilka faktorer i processen skapar värde för kunden? 

4.2.1 Värderingen av de olika processfaktorerna 

Först undersöktes, oberoende av kön och ålder, vilka processfaktorer som respondenterna 

uppskattade mest. Medelvärden utifrån respondenternas svar på de 18 påståendena räknades ut 

och visade att processfaktorn Att bli trevligt bemött av personalen var den viktigaste 

processfaktorn med M=5,63. Figuren nedan visar respondenternas upplevda betydelse av de 

olika processfaktorerna. Här genomfördes inga statistiska analyser utan figuren ämnar främst 

illustrera medelvärdena för de olika processfaktorerna. 

Figur 7. Figuren visar medelvärdena för hur de olika processfaktorerna värderas. 

4.2.2 Processfaktorerna baserat på demografisk profil 

Vidare undersökte studien vilka ålderskategorier och kön som värdesatte processen och dess 18 

faktorer mest. Medelvärden räknades ut för att visa vilka respondenter som tenderade att lägga 

störst och minst betydelse vid de 18 olika processfaktorerna. En oberoende tvåvägs-ANOVA 

genomfördes för att undersöka vilken effekt som ålder och kön har på hur processen värdesätts. 

Det fanns en statistisk signifikant huvudeffekt på ålder [F (4, 304)=11.09 p=.00]. Post-hoc-

jämförelsen Tukey HSD-test indikerade att medelvärdet för åldersgruppen -25 (M=4.82, 

SD=.52) var signifikant högre än alla övriga åldersgrupper samt att individer mellan 26 och 35 år 
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värdesatte processen signifikant högre än individer som var 65+. I övrigt fanns det inga 

skillnader mellan åldersgrupperna. Huvudeffekten för kön var också signifikant [F (1, 

304)=77,08 p=.00]. Post-hoc-jämförelsen Tukey HSD-test indikerade att medelvärdet för 

kvinnor (M=4.84, SD=.53) var signifikant högre än männens medelvärde (M=4,17, SD=.65). 

Interaktionseffekten mellan ålder och kön var inte signifikant [F (4, 304)=.187, p=.945). Det 

innebär i korthet att individer yngre än 25 år värdesätter processen mer än andra individer. Det 

innebär också att individer i ålderskategorin 26-35 värdesätter processen mer än individer som är 

65+. Det innebär slutligen också att kvinnor värdesätter processen mer än vad männen gör. Figur 

8 nedan visar de olika demografiska profilernas olika medelvärden. 

Figur 8. Figuren visar baserat på ålder och kön hur processen värderades utifrån de 18 

faktorerna. 

4.2.3 De viktigaste och minst viktiga faktorerna  

Sedan ämnade studien göra en enkel och pedagogisk illustration över vilka tre processfaktorer 

som uppskattades mest beroende på kön och ålder. Detta kan vara nyttig information för en 

frisör. De faktorer med högst medelvärde, som alltså ansågs viktigast, illustreras i Tabell 1.  

Viktigt Kvinna Man 

-25 Trevlig Personal, Lyhörd frisör, Betala med 
kort/kontanter 

Trevlig Personal, Lyhörd frisör, Bokning 

26-35 Trevlig Personal, Lyhörd frisör, Tilltalande 
lokal 

Trevlig Personal, Lyhörd frisör, Betala med 
kort/kontanter 

36-50 Trevlig Personal, Lyhörd frisör, Smidig bokning Trevlig Personal, Lyhörd frisör, Betala med 
kort/kontanter 

51-64 Trevlig Personal, Lyhörd frisör, Bekväm 
frisörstol 

Trevlig Personal, Lyhörd frisör, Bekväm frisörstol 

65+ Trevlig Personal, Lyhörd frisör, Smidig bokning Trevlig Personal, Lyhörd frisör, Bekväm frisörstol 

Tabell 1. Tabellen visar de tre faktorer som värderades högst i varje kategori 
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Även en kartläggning över vilka faktorer som fick lägst medelvärde räknades ut och presenteras 

på samma sätt. Tabell 2 visar de minst viktiga faktorerna. 

Inte 
Viktigt Kvinna Man 

-25 Tidningar, kort tid Tidningar, Dryck, Hårbottenmassage 

26-35 Kort tid Tidningar, Musik, Hårbottenmassage 

36-50 Kort tid, Tidningar, Musik Dryck, Schamponering, Hårbottenmassage 

51-64 Musik, kort tid Dryck/Musik, Styling, Hårbottenmassage 

65+ Dryck, Kort tid, Musik Musik, Styling, Hårbottenmassage 

Tabell 2. Tabellen visar de tre faktorer som värderades lägst i varje kategori 

4.2.4 Processen baserat på omgivning och händelse 

Sedan gjorde studien en uppdelning mellan omgivningstypiska och händelsetypiska 

processfaktorer och undersökte vilken av dessa kategorier som, oberoende av kön och ålder, 

uppskattades mest. Medelvärden räknades ut för att visa om det var de omgivningstypiska eller 

händelsetypiska processfaktorerna som uppskattades mest. Ett One sample T-test genomfördes 

för att utvärdera hur respondenterna värdesatte betydelsen av omgivningsfaktorerna kontra 

betydelsen av händelsefaktorerna i processen. T-testet utfördes så att de båda variablerna testades 

mot den andra variabelns medelvärde. Det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan 

omgivningsfaktorerna (M=4.41, SD=.68) och händelsefaktorerna (M=4.70, SD=.79), 

t(313)=7.527, p=.000. Det innebär i korthet att individer värdesätter händelsefaktorer mer än 

omgivningsfaktorer när de går till frisören. Se Figur 9 nedan. 

Figur 9. Figuren visar det totala medelvärdet för de 18 faktorerna uppdelat i Omgivning- och 

Händelsetypiska, således 9 i varje stapel.  
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4.2.5 Omgivning och Händelse baserat på demografisk profil 

Sist undersöktes medelvärdena för de omgivningstypiska processfaktorerna och de 

händelsetypiska processfaktorerna separat beroende på kön och ålder. Här var det intressant att 

påvisa i vilken grad de olika profilerna värdesatte omgivningens faktorer olika samt hur de 

värdesatte de händelsetypiska faktorerna olika.  

En oberoende tvåvägs-ANOVA genomfördes för att undersöka vilken effekt som ålder och kön 

har på hur omgivningsfaktorerna i processen värdesätts. Det fanns en statistisk signifikant 

huvudeffekt på ålder [F (4, 304)=7.310 , p=.00]. Post-hoc-jämförelsen Tukey HSD-test 

indikerade att medelvärdet för åldersgruppen -25 (M=4,69, SD=.63) var signifikant högre än alla 

de övriga grupperna. I övrigt fanns det inga skillnader mellan åldersgrupperna. Huvudeffekten 

för kön var också signifikant [F (1, 304)=46.652 , p=.00]. Post-hoc-jämförelsen Tukey HSD-test 

indikerade att medelvärdet för kvinnor (M=4,72, SD=.64) var signifikant högre än männens 

medelvärde (M=4,00, SD=.79). Interaktionseffekten mellan ålder och kön var inte signifikant [F 

(4, 304)=.346, p=.847). Allt detta innebär i korthet att individer yngre än 25 år, mer än individer i 

andra åldrar, värdesätter omgivningsfaktorerna i processen. Det innebär även att kvinnor 

värdesätter omgivningsfaktorerna i processen mer än vad männen gör. Se Figur 10 nedan. 

Figur 10. Figuren visar omgivningsfaktorernas medelvärden baserat på ålder och kön. 

En oberoende tvåvägs-ANOVA genomfördes för att undersöka vilken effekt som ålder och kön 

har på hur man värdesätter händelsefaktorerna i processen. Det fanns en statistisk signifikant 

huvudeffekt på ålder [F (4, 304)=10.377 , p=.00]. Post-hoc-jämförelsen Tukey HSD-test 

indikerade att medelvärdet för åldersgruppen -25 (M=4,94, SD=.539) var signifikant högre än 

åldersgrupperna 36-50, 51-64 och 65+ men ingen signifikant skillnad kunde skönjas mellan 
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åldersgruppen -25 och 26-35. I övrigt fanns det inga skillnader mellan åldersgrupperna. 

Huvudeffekten för kön var också signifikant [F (1, 304)=75.48, p=.00]. Post-hoc-jämförelsen 

Tukey HSD-test indikerade att medelvärdet för kvinnor (M=4.97, SD=.544) var signifikant 

högre än männens medelvärde (M=4,34, SD=.684). Interaktionseffekten mellan ålder och kön 

var inte signifikant [F (4, 304)=.243, p=.91). Det innebär i korthet att individer yngre än 25 år, 

mer än individer i åldrarna 36-65+, värdesätter händelsefaktorerna i processen. Det innebär också 

att kvinnor värdesätter händelsefaktorerna i processen mer än vad män gör. Se Figur 11 nedan. 

Figur 11. Figuren visar de händelsetypiska faktorerna baserat på ålder och kön. 

5 Utvärdering av använda mått och deras samvariation 
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Bekväm frisörstol. Dessa faktorer laddade cirka 0,6 vilket är över den undre gränsen på 0,3 och 

detta innebär att de hänger ihop och kan förklaras av en gemensam bakomliggande faktor som så 

länge benämns Component 1. Dessa sex faktorer mäter ett värde på 0,72 i Cronbach’s Alpha-

testet vilket ökar deras reliabilitet. Det innebär alltså att det finns en bakomliggande faktor som 

är okänd men som förklarar variationen i dessa sex faktorer. Vad denna bakomliggande faktor 

kan vara diskuteras vidare i analysen. Kluster 2 bland omgivningsfaktorerna blir således Utbud 

av tidningar, Erbjuden dryck och Bakgrundsmusik. Dessa tre laddar starkt på sin bakomliggande 

faktor Component 2 men dessa når ej gränsen på 0,7 i Cronbach’s Alpha-testet utan får ett värde 

på 0,55. Component 2 som förklarar variationen i dessa tre faktorer diskuteras vidare i analysen. 

5.2 Faktoranalys på händelsepåståendena 
Faktoranalysen av Händelsepåståendena visar att det finns tre kluster, Schamponering, 

Hårbottenmassage, Bli stylad och Stund att slappna av utgör Kluster 3 som alla laddar över 0,3 

på den bakomliggande Component 3 och detta kluster får även ett värde på 0,71 i Cronbach’s 

Alpha vilket ökar dess reliabilitet. Detta diskuteras vidare i analysen. Därefter följer Kluster 4: 

Lyhörd frisör, Trevlig personal, Smidig bokning och Betalning som även de laddar över 0,3 på 

sin bakomliggande faktor Component 4. Kluster 4 når inte gränsen i Cronbach’s Alpha-testet då 

de får ett värde på 0,43 vilket inte indikerar hög reliabilitet. Utfallet diskuteras vidare i analysen.  

Ett sista kluster med två faktorer upptäcktes också, bestående av faktorerna Tar rimlig tid och 

Betalning. Detta kluster går alltså in i Kluster 4 (Betalning återfinns i båda). Detta kluster 

kommer ej att analyseras vidare då det endast består av två faktorer. Tabell 5 nedan visualiserar 

de kluster som bildats och de har numrerats och benämnts för att underlätta och förtydliga 

resultatet av faktoranalysen samt för hänvisning till klustren. 

1 Omgivning 2 Omgivningsbonusar 3 Frisörens Händelsebonusar 4 Händelser 

Kvalitet på produkter Erbjuden dryck Schamponering Lyhörd frisör 

Behaglig 
temperatur Bakgrundsmusik Bli stylad Trevlig personal 

Tilltalande lokal Utbud av tidningar Hårbottenmassage Smidig bokning 

Kvalitet på verktyg   Stund att slappna av 
Betala med kort och 
kontanter 

Behaglig lukt       

Bekväm frisörstol       
Tabell 5. Tabellen visualiserar de fyra kluster som framkommit av resultatet. 
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5.3 Signifikanstest på klustren 
Ett One sample T-test utfördes avslutningsvis på de två klustren som hade ett värde över 0,7 i 

Cronbach’s Alpha-testet, Kluster 1 och Kluster 3. Testet visade att det fanns en statistisk 

signifikant skillnad mellan Kluster 1 (M=4,87, SD=0,71) och Kluster 3 (M=4,25, SD=1,25), 

t(15.54)=, p=.000. Detta innebär i korthet att individer värdesätter dessa utvalda 

omgivningsfaktorer mer än de utvalda händelsefaktorerna när de går till frisören. Ett One sample 

T-test utfördes även mellan Kluster 1 (M=4,87, SD=0,71) och Kluster 4 (M=5,28, SD=0,69) och 

då fick händelseklustret, Kluster 4, ett signifikant högre värde. 
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6 Analys 
I detta avsnitt analyseras Empirin utifrån Teoriavsnittet för att besvara studiens syfte. Ordningen 

går i linje med forskningsfrågorna och fråga 1, 2 och 3 analyseras separat. Avsnittet avslutas med 

en fristående analys av de framtagna klustren. 

6.1  Resultatet kontra processen 
- Hur betydelsefull är processen gentemot resultatet för kundens värdeupplevelse? 

I studiens givna kontext av en frisörsituation visade det sig att konsumenten värdesätter resultatet 

högre än processen. I enlighet med de traditionellt orienterade teorierna, som Dotevall (1997), 

Bergman & Klefsjö (2007), COB (2010), och Best (2013) återfinner sina argument i, pekar den 

här studien på att resultatet ändå är kärnpunkten för kunden när hen konsumerar en produkt. Det 

var relativt få respondenter som kunde tänka sig att gå tillbaka till en frisör där de inte var nöjda 

med resultatet, även om processen varit bra. Det huvudfokus som över tiden alltid legat på 

produktens resultat (här: den frisyr som blir resultatet av produkten en klippning) får stöd och ger 

resultatet platsen som nummer ett när kunden väljer mellan resultat och process. Ett företags 

uppgift är att skapa värde för kunden (Grönroos, 2006; Vargo & Lusch, 2004; McColl-Kennedy 

et.al, 2012; Edvardsson et al, 2011; Prahalad & Ramaswamy, 2004) och värdet tycks vara mest 

beroende av resultatet.  

Studiens utfall visar emellertid att processens betydelse som sådan absolut inte är går att förringa 

även om den inte får lika höga omdömen som resultatet. Grönroos (1998) menar inte att 

resultatet på något sätt är oviktigt, han menar inte heller att processen är viktigare än resultatet 

men han menar att processen spelar roll för kundens totala upplevelse av värde. Empirin 

indikerar att processens inverkan på helhetsupplevelsen mycket väl kan vara så pass betydande 

att det är den som avgör om kunden väljer att återkomma eller om hen väljer att söka sig till 

någon annan som kan erbjuda hen en större värdeupplevelse.  På så sätt får även Grönroos(1998) 

stöd eftersom det var relativt få av studiens respondenter som kunde tänka sig att gå tillbaka till 

en frisör om resultatet blev bra men processen hade upplevts som dålig. Prahalad och 

Ramaswamy (2004) understryker att värde skapas genom att produktens resultat upplevs som 

tillfredsställande och genom att de händelser som omger resultatet utgör en trivsam upplevelse. 

Deras teori om att de båda behövs för att skapa högt värde för kunden får alltså också stöd.  
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Författarna som indirekt påpekat att resultatet är allt får delvis stöd eftersom det visar sig att 

resultatet, som enskild faktor, var viktigast för kunden. Deras, av oss uttolkade, ignorans av 

processens betydelse innebär däremot att de inte kan få fullt stöd; resultatet är inte allt. Grönroos 

(1998) teori om att processen är av betydelse för kundens totala värdeupplevelse får otvivelaktigt 

stöd och som Prahalad och Ramaswamy (2004) säger så stödjer den här studien att den totala 

värdeupplevelsen är en fusion av kvaliteten på resultatet och processen.  

 6.2 Processen 
- Vilka faktorer i processen skapar värde för kunden? 

I enlighet med de teorier som Grönroos (2006), Grönroos (1998), Prahalad & Ramaswamy 

(2004) och Bitner (1992) tagit fram, bör företagets fokus vara att göra produkten som helhet så 

bra som möjligt. Att inte bara resultatet, utan även omkringliggande faktorer, har betydelse får 

stöd av respondenterna. 13 av 18 processfaktorer fick ett estimerat medelvärde över 4 vilket 

tyder på att respondenterna i stort anser att processen är betydelsefull och spelar en viktig roll i 

värdeskapandet. Grönroos (1998; 2006), Bitner (1992) och Vargo & Lush (2004) skriver alla att 

processen som fenomen är en viktig och avgörande del i kundens värdeskapande och viktig för 

att hen skall återkomma. Denna tes styrks här. 

När processen sedan delas upp i omgivningstypiska och händelsetypiska faktorer blir 

händelsefaktorerna högre värderade. Grönroos (1998) som var en av pionjärerna inom 

forskningen för processens betydelse fokuserade främst på hur de så kallade händelsetypiska 

skeendena i den fortlöpande processen är viktiga för kundens upplevda värde. Med ett högre 

medelvärde än Bitners (1992) omgivningstypiska processfaktorer verkar dessa händelsetypiska 

faktorer vara den viktigare delen av processen och de som ett företag, i huvudsak, bör fokusera 

på. Dock landade både det händelseorienterade och det omgivningsorienterade blockets 

medelvärde över 4 vilket styrker Bitners (1992) tes om att även de omgivningstypiska faktorerna 

är viktiga för kundens helhetsupplevelse. Alltså anses både händelserna och omgivningen runt en 

tjänst vara viktiga för värdeskapandet och något som företag bör ha kunskap om och fokusera på. 

De processfaktorer som respondenterna verkar anse vara viktigast är framförallt två av Grönroos 

(1998) händelsetypiska faktorer det vill säga trevlig och lyhörd personal. Lyhördheten går också 

i linje med Prahald & Ramaswamys (2004) co-creation där kunden och säljaren gemensamt 
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skapar värde för varandra genom en strävan efter att skräddarsy produkten efter kundens 

preferenser. Bitner (1992) beskriver, i kontrast till Grönroos, vikten av den tilltalande miljön; hur 

den får kunder att känna sig och hur deras vanor att spendera kan påverkas av det. Ju längre tid 

kunden spenderar i anknytning till miljön desto viktigare kommer miljön vara för 

helhetsupplevelsen vilket innebär att företag där kunden tillbringar mycket tid bör ta extra 

hänsyn till hur den fysiska omgivningen manifesteras. Att frisörbesöket går snabbt verkar inte 

vara något som respondenterna i undersökningen anser är viktigt vilket gör att den 

händelsefaktorn visar att de omgivningstypiska faktorerna blir än viktigare i denna kontext. 

Bakgrundsmusiken, erbjudandet av tidningar och att det erbjuds dryck värdesätts inte särskilt 

högt och må vara de minst betydelsefulla av Bitners (1992) omgivningstypiska faktorer. 

6.3 Demografiska profilen påverkar 
- Hur skiljer sig konsumenter med olika kontextuell bakgrund åt när de värdesätter en tjänsts 

olika element? 

Edvardsson et al (2011) menar att socialt konstruerade mönster påverkar hur individer från olika 

sociala kontexter uppfattar samma typ av servicesituation på skilt olika sätt. På så sätt betyder det 

även att större sociala konstruktioner så som ålder och kön också kan ligga som bakomliggande 

variabel till att olika individer får olika upplevelser av samma tjänst. 

Resultat v.s. Process 

Betydelsen av resultatet när den ställdes mot processen undersöktes utifrån studiens indelning av 

demografiska profiler och visade att ungdomar upp till 25 år fäster större vikt vid resultatet, av 

ett frisörbesök, än vad det äldre gardet på 65+ gör. En ungdom ser ett större värde i att gå ifrån 

frisören med en fin frisyr än vad äldre personer gör vilket kan förklaras i och med att den yngre 

generationen tenderar att vara på jakt efter värde och uppnå något åtråvärt i de aktiviteter de 

deltar i eller i de tjänster de konsumerar (COB, 2010; Hervé & Mullet, 2009). De beskrivs också 

som pragmatiska, medvetna och rationellt utvärderande (COB, 2010) vilket styrker att de likt 

recensenter ständigt granskar och har ett fokus på att värdera sina upplevelser. Att de äldre, på 

den här punkten, särskiljer sig markant från de yngre kan förklaras utifrån de teorier som säger 

att äldre har en mer tolerant inställning och är mer förstående (COB, 2010). En misslyckad frisyr 

kanske inte skulle vara lika förfärlig att hantera för dem. Äldre individers omedvetenhet om vilka 
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krav de kan ställa och deras bagatellisering av fåfänga kan också vara en delförklaring till att 

resultatet inte är så vitalt för dem som för ungdomar (COB, 2010). Hållbarhet är enligt Hervé och 

Mullet (2009) högt värderat av äldre men det är svårapplicerat på frisyrer eftersom det är 

tvivelaktigt om de kan vara hållbara eller inte. Det fanns inga könsskillnader i hur 

respondenterna värdesatte resultatet. Underhills (2010) och COB:s (2010) teorier om att män är 

resultatfokuserade jägare får därmed inget stöd. Däremot är det värt att poängtera att det endast 

är på resultatbedömningen som männen visade tendenser att värdesätta högre än kvinnorna men 

eftersom resultaten inte blev signifikanta kan studien inte uttala sig angående könsskillnader här.  

När istället processens betydelse stod i fokus och undersöktes i relation till resultatets betydelse 

och utifrån de demografiska profilerna visade det sig inte finnas några skillnader mellan könen 

och mellan de olika ålderskategorierna. Däremot visade det sig att män i en viss ålder kunde 

värdesätta processen högre än sina kvinnliga jämnåriga medan kvinnor i en annan ålder kunde 

värdesätta den högre än sina manliga jämnåriga. Ett analysverktyg för att undersöka effekten av 

hur könens värderingar varierar med ålder saknades dock och detta rekommenderas därför till 

kommande studier.  

Processen 

När processen därefter, oberoende av resultatet, analyseras utifrån studiens demografiska profiler 

bekräftas återigen att processen har stor betydelse för värdeskapandet.  Processen når ett 

medelvärde över skalans mitt på samtliga kön och åldrar. Därmed får Grönroos (1998), Bitner 

(1992) och Vargo & Lush (2004) ännu en gång sin tes stärkt. 

Processen värderas signifikant högre av kvinnor än av män, både i sin helhet men även uppdelad 

i omgivning- och händelsefaktorerna. Detta går även i linje med tidigare forskning som beskrivs 

i COB (2010) samt Underhill (2010). Paco Underhills studie visar att kvinnor njuter mer av 

shoppingprocessen och de ser processen som en värdeskapare i större utsträckning än vad 

männen gör. Kvinnor beskrivs även som mer sociala och pratsamma (COB, 2010) vilket kan 

vara en bidragande orsak till att de uppskattar umgänget tillsammans med salongens personal 

mer än vad män gör. Underhills (2010) tes om att kvinnor fäster större uppmärksamhet och vikt 

vid vägen till själva resultatet, det som studien har benämnt som processen, blir därmed styrkt. 
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Framförallt ungdomar men delvis också unga vuxna verkar överlag ha högre krav på processen. 

Också här gäller detta både i sin helhet och även uppdelat efter omgivning- och 

händelsefaktorerna. Här ser vi prov på att det yngre gardet verkar ha högre krav på att erhålla 

värde när de deltar i en aktivitet och denna gång är det processen som är objektet. Oavsett om det 

handlar om resultat eller process så ställer de unga högre krav och har ett pragmatiskt 

förhållningssätt mot det de upplever; de nästintill kräver en god produkt (COB, 2010). Unga 

individer fäster också stor vikt vid åtråvärdhet (Hervé & Mullet, 2009) vilket utgör ytterligare ett 

förklaringsverktyg till att processen är så viktig för dem; i en servicedominerad värld av idag kan 

man anta att en god stund i salongen är åtråvärd. Processen verkade betyda minst för de äldsta 

och det kan delvis förklaras med att de främst värdesätter funktionalitet och inte upplevelser. 

Antingen deras relativa omedvetenhet om vad de kan vänta sig eller deras toleranta attityd kan 

också ligga bakom att de inte fäster så stor vikt vid att processen sker på ett visst sätt (COB, 

2010). Att medelålders konsumenter antogs vara materialistiska och prisorienterade och att de i 

äldre arbetsålder antogs konsumera för njutning, lyx och skönhet (COB, 2010) gav inget utslag i 

studien. Precis som Hervé och Mullet (2009) fastslog så var det de yngsta som skiljde sig mest 

från de andra ålderskategorierna i fråga om konsumentattityd och beteende.  

I den givna kontexten visar det sig även tydligt finnas några faktorer som värderas högt och lågt 

av olika köns- och ålderskategorier vilket kan vara värdefullt för en frisör att ta till sig av om de 

vill skräddarsy bemötandet efter den unika kunden. Det är, som Prahald och Ramaswamy (2004) 

poängterar, av stor vikt att ett säljande företag har och tillskansar sig kunskap om sina kunders 

behov och önskemål för att på så sätt underlätta co-creation. Den här delen står utan 

analysverktyg men tjänar syftet att ge värdefull information till frisörer. I korthet kan sägas att 

trevlig personal och lyhörda frisörer värderas högt av alla. Äldre tenderade att värdesätta en 

bekväm frisörstol mer än vad unga gjorde. Kvinnor tyckte inte att det var viktigt att klippningen 

går fort medan män inte hade så höga tankar om att få hårbottenmassage eller att bli stylade. För 

vidare läsning, se Tabell 1 och Tabell 2.  

6.4 Analys av framtagna kluster 
Faktoranalyserna tog fram kluster bestående av omgivningstypiska och händelsetypiska faktorer 

som antas hänga samman av en bakomliggande faktor som påverkar dem och dess varianser. 
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Studiens två grupperingar visade sig kunna brytas ned i fler grupper. Några av dessa kluster har 

potential att ligga till grund för framtida kvantitativ forskning på området.  

Kluster 1 som bildats med sex omgivningstypiska faktorer (Kvalitet på produkter, Behaglig 

temperatur, Tilltalande lokal, Kvalitet på verktyg, Behaglig lukt och Bekväm frisörstol) verkar ha 

en bakomliggande faktor som kan tänkas vara De självklara fysiska attributen som en 

frisörsalong förväntas erbjuda. Det är även, med undantag för den bekväma frisörstolen, ett 

kluster med faktorer som skulle kunna appliceras på andra tjänstekontexter. Faktorerna i detta 

kluster verkar samvariera och mäta det som valts att benämnas som Omgivningen. Detta kluster 

kan vara grunden för framtida statistisk analys för att undersöka just omgivningen. Kluster 2, 

med tre omgivningsfaktorer (Utbud av tidningar, Erbjuden dryck och Bakgrundsmusik), utgör en 

tydlig sammansättning och den bakomliggande faktorn i detta fall skulle kunna vara Saker som 

inte är nödvändiga, men en trevlig bonus. Även detta kluster skulle kunna vara generaliserbart 

till andra tjänstekontexter då faktorerna skulle kunna passa i vilket väntrum som helst. De verkar 

mäta samma sak; något som skulle kunna benämnas som Omgivningsbonusar. Dock är 

reliabiliteten inte lika hög på detta kluster vilket alltså gör att det måste testas ytterligare för att få 

en högre homogenitet och göra det statistiskt mätbart. 

När analysen övergår till de händelsetypiska faktorerna bildas Kluster 3, innehållande fyra 

faktorer: Schamponering, Hårbottenmassage, Bli stylad och Stund att slappna av. Detta skulle 

kunna ha en bakomliggande faktor som påminner om den i förra stycket; Saker som inte är 

nödvändiga, men en trevlig bonus. Dessa är väldigt kontextberoende och svåra att lyfta till en 

annan typ av tjänstkontext även om de innehar en hög reliabilitet. Dessa kan alltså tolkas mäta 

Frisörens händelsebonusar. 

Nästa kluster innehållande fyra händelsefaktorer, Kluster 4 (Lyhörd frisör, Trevlig personal, 

Smidig bokning och Betalning med kort och kontanter), utgör en tydlig sammansättning där den 

bakomliggande faktorn verkar vara De självklara serviceelement en frisörsalong förväntas 

erbjuda. Även detta är ett kluster som skulle kunna appliceras på många andra tjänstekontexter 

eftersom faktorerna är relativt generella. Dock når inte klustret en tillräckligt hög reliabilitet och 

orsaken till det är okänd. I och med resultatet från faktoranalysen kan det vara intressant att testa 

detta kluster igen men under andra former och med andra frågeformuleringar för att på så sätt se 
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om det blir homogent och statistiskt mätbart i andra tjänstekontexter. Detta skulle i så fall kunna 

bli det kluster som mäter Händelserna. 

När de två klustren med hög reliabilitet, Kluster 1 och 3, testades mot varandra blir estimeringen 

omvänd gentemot när alla nio Omgivningsfaktorer testades mot alla nio Händelsefaktorer. Här 

blir det mindre antalet utvalda Omgivningsfaktorerna högre värderade. Detta kan bero på att det 

är relativt högt värderade faktorer från Omgivningsfaktorerna mot de svagt värderade från 

Händelsefaktorerna. Skulle klustret som, efter faktoranalysen, klassas som Händelseklustret 

(Kluster 4) få en högre reliabilitet så att det kan ställas mot det nya Omgivningsklustret (Kluster 

1) får händelsefaktorerna fortfarande ett signifikant högre medelvärde. 

7. Slutsatser 
Studiens syfte var att undersöka processens betydelse för kundens upplevelse av värde i en given 

kontext. Även den upplevda betydelsen av processen jämfördes med betydelsen av resultatet. 

Studien ämnade kartlägga vilka faktorer, förutom resultatet, som skapar värde för kunden i 

studiens utvalda kontext och detta även i ljuset av två olika demografiska variabler. Detta 

resulterade i följande forskningsfrågor som besvarats som följer: 

1. Hur betydelsefull är processen gentemot resultatet för kundens värdeupplevelse? 

Resultatet av tjänsten är det viktigaste och högst värderat av respondenterna.  Kunderna stöter 

hellre på en dålig process än ett dåligt resultat om de måste välja. Dock visar det sig att ett bra 

resultat med en dålig process drar ner kundens värdeupplevelse kraftigt. Således visar studien att 

kundens värdeupplevelse är starkt beroende av processens kvalitet. 

2. Vilka faktorer i processen skapar värde för kunden? 

Processen som fenomen har en stor betydelse för värdeskapande. Faktorer som är kopplade till 

händelser skapar mer värde för kunden än faktorer som är kopplade till omgivningen. I den 

specifika kontexten var de händelsetypiska faktorerna att bli trevligt bemött av personalen och 

att frisören är lyhörd för mina önskemål de faktorer som skapar mest värde för kunden. 
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3. Hur skiljer sig konsumenter med olika kontextuell bakgrund åt när de värdesätter en 

tjänsts olika element? 

Ålderskategorin -25 år är de som överlag värderar både tjänstens process och resultat högre än de 

andra. Kvinnor värderar processen högre än män, både när det gäller Omgivnings- och 

Händelsetypiska faktorer. 

7.1 Slutsats av faktoranalysen 

Analysen som genomförts av de två grupperna med processfaktorer har genererat nya grupper av 

faktorer där ett av dem, Kluster 1, har potential att ligga till grund för statistisk analys även för 

andra kontexter.   

7.2 Diskussion 
Studien har genererat intressanta upptäckter som pekar på vilken betydelse processen har, vilka 

processfaktorer som anses viktigast, hur betydelsefull processen är gentemot resultatet samt hur 

vår köns- och ålderstillhörighet påverkar våra värderingar. 

Undersökningen tog ansats i en tjänstekontext vilket exemplifierades via ett Ett frisörbesök efter 

att inspiration inhämtades genom en inledande intervju med en frisersalongsägare. Därefter 

insamlades data rörande konsumentattityder genom en internetbaserad enkät. En reflektion kring 

vår studie är att åldersspridningen i det insamlade materialet blev snedfördelad vilket kan ha 

påverkat utfallet; det relativt lilla urvalet av äldre respondenter kan ha hotat representativiteten. 

En ny studie, förslagsvis också i en annan tjänstekontext, skulle tjäna på ett mer matchat urval. 

Det kan även vara till fördel att dela upp urvalet i färre ålderskategorier eftersom den här studien 

visade att ålderskategorierna ofta liknade och överlappade varandra. Vidare kan man fråga sig 

om den godtyckliga indelningen av ålderskategorier, som genomfördes i denna uppsats, var 

aningen förhastad. En mindre arbiträr indelning hade kunnat göras exempelvis utifrån COB’s 

(2010) generationsindelning. En annan intressant aspekt, med starka praktiska implikationer, 

skulle vara att alternera den kontextuella bakgrunden till exempelvis individer med olika etnicitet 

eller storlek på bostadsorten.  

Vi har också insett att det kan finnas en risk med hur respondenterna upplever frågornas 

relevans. Att de flesta värdesatte en lyhörd frisör och ett trevligt bemötande från personalen är 

inte förvånande men frågor som berör en behaglig temperatur eller att lokalen luktar gott kan bli 
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problematiska. Att lokalen inte är iskall och luktar avlopp kan möjligen tas för givet av en 

majoritet av respondenterna vilket gör att de inte heller betänker hur värdefulla dessa faktorer är. 

Har kunden däremot upprepade gånger utsatts för kalla och illaluktande lokaler är det 

förmodligen något hen medvetet värdesätter högt. De flesta butiker kan dock antas uppnå 

tillfredsställande nivåer på dessa faktorer medan många säljande företag förmodligen, i större 

utsträckning, lider brist på trevlig och lyhörd personal. Det man som kund värdesätter kan alltså 

vara en följd av tidigare erfarenheter vilket delvis skulle kunna förklara att trevlig och lyhörd 

personal anses så viktigt.  

Denna undersökning har försökt att helt bortse från variabeln Pris, men detta skulle kunna vara 

intressant att undersöka eftersom olika respondenter utgår från olika priser när hen tolkar 

beskrivningen av ett Rimligt pris. Ett högre pris genererar förmodligen högre krav på process och 

resultat vilken kan snedvrida respondenternas olika värdeestimeringar. Framtida forskning skulle 

därmed kunna låta respondenterna välja mellan priskategorier som karaktäriserar de salonger de 

brukar besöka och som därmed anses rimligt för dem. Detta skulle kunna generera intressanta 

data. 

Det är också värt att öppna för frågan om inte värdeskapande är ett fenomen som är för unikt för 

den enskilda individen för att konstruera sammansättningar av köns- och ålderskategorier. En av 

byggstenarna i att ha ett processfokus och med att tillämpa co-creation är ju att se till den unika 

kundens behov uppfylls. Att klumpa ihop individer till grupperingar och uttala sig om att 

“kvinnor vill ha det så” och “ungdomar under 25 år vill ha det så” kan anses vara emot hela 

värdekonceptets idé. Att vi ändå får signifikanta resultat som pekar på att grupperingarna 

verkligen skiljer sig åt är dock till vårt försvar och visar att sådana indelningar är relevanta.  

Till skillnad från tidigare forskning på ämnet tillämpade den här studien en kvantitativ metod. 

Studien presenterar flertalet intressanta upptäckter som stödjer de tidigare kvalitativa studiernas 

utfall. Det vore värdefullt för forskningen rörande värdeskapande om den kvantitativa floran blev 

rikare; mer säkra och mer underbyggda antaganden kan då göras och underlätta fortsatt forskning 

på området. En förhoppning från vår sida är att den här studien har bidragit med intressanta 

upptäckter, att den påvisar att den kvantitativa metoden fungerar i den givna forskningskontexten 

och vi hoppas att den inspirerar andra att undersöka fenomen inom detta område ytterligare.  
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Bilaga 1  

Nedan följer det frågeformulär som skickades ut till respondenterna.  

Hej! 

Du ska nu få fylla i en enkät inom ämnet för konsumenters beteende och attityder.  
Enkäten tar cirka 10 minuter att fylla i. 
Läs instruktionerna noga innan du börjar! 

Instruktioner: 
Tänk dig att du har bestämt dig för att gå till frisören för att klippa håret. Du väljer att testa en nyöppnad 
frisörsalong som du inte har någon tidigare uppfattning om. Salongen klipper både kvinnor och män till ett rimligt 
pris. 

Du ska nu få ta ställning till vad du uppskattar när du går till frisören och poängsätta vilka olika delar i själva 
besöket du tycker är viktiga samt vilka delar du tycker är mindre viktiga.  

Tack så mycket för din tid och lycka till! 
/ Ulf Appelgren & Frida Lundqvist 

Vem är du? 

Jag har någon gång varit hos en frisör * 

Ja /Nej  

Jag är en * 

Han /Hon  

Jag är född * 

När jag går till frisören uppskattar jag att... 

(Här ska du ta ställning till vilken grad du instämmer med följande påståenden) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer 
knappt 

Ingen 
åsikt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
helt 

Det finns ett bra utbud 
av tidningar 

       

Det bjuds på dryck         
Jag får en stund att 
slappna av 

       

Klippningen inte tar så 
lång tid 

       

Frisören schamponerar 
mitt hår 

       

Lokalen är tilltalande        
Temperaturen i lokalen 
är trivsam 

       

Bokningen går smidigt        
De spelar musik i 
bakgrunden 
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Det luktar gott i 
lokalen 
Bli stylad efter 
klippningen 

       

Jag blir trevligt bemött 
av personalen 

       

Frisören är lyhörd för 
mina önskemål 

       

Verktygen håller hög 
kvalitet 

       

Hårprodukterna håller 
hög kvalitet 

       

Jag blir erbjuden 
hårbottenmassage 

       

Jag får sitta i en 
bekväm frisörstol 

       

Jag kan betala med 
både kort och 
kontanter 

       

 

Hur väl stämmer dessa påståenden in på dig? 

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer i 
låg grad 

Instämmer 
knappt 

Ingen 
åsikt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
helt 

Hos frisören är det 
viktigt att jag gillar min 
nya frisyr när jag går 
därifrån * 

       

Om jag går ifrån ett 
besök hos frisören med 
fin frisyr men upplever 
att servicen var dålig så 
kan jag ändå tänka mig 
att gå tillbaka * 

       

Om jag går ifrån en 
frisör och upplever att 
servicen varit bra men 
är inte helt nöjd med 
min frisyr så kan jag 
tänka mig att gå 
tillbaka * 

       

När jag är hos frisören 
är det viktigt för mig 
att jag trivs under 
själva besöket * 
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Vad tycker du är betydelsefullt när du går till frisören?  

Här får du välja minst 1 och max 5 saker som är betydelsefulla för dig när du går till frisören. 

Att lokalens utseende är tilltalande  

Att jag blir trevligt bemött av personalen  

Att frisörens produkter håller hög kvalitet  

Att jag får en stund att slappna av  

Att vara nöjd med min frisyr när jag går därifrån  

Att det luktar gott i lokalen  

Att jag blir stylad när klippning/behandling är färdig  

Att lokalens temperatur är behaglig  

Att jag får håret schamponerat  

Att jag blir bjuden på dryck  

Att det finns ett bra utbud av tidningar  

Att jag får hårbotten masserad  

Att jag får sitta i en bekväm frisörstol  

Att jag kan betala med både kontanter och kort  

Att bokningen har varit smidig  

Att verktygen håller hög kvalitet  

Att det spelas bakgrundsmusik  

Att min frisör är lyhörd för mina önskemål  

Att behandlingen/klippningen inte tar så lång tid  

Annat  

 

 


