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Sammandrag: I Finland fanns det år 2014 dryga 11 000 företag som erbjöd frisör- 
och barberartjänster (Tilastokeskus, 2014). Samtidigt som dessa företag utgör ett stort 
urval för den finska konsumenten skiljer de sig från varandra väldigt lite till ytan. Vad 
är det då som får konsumenten att återvända till en viss salong, det vill säga vad är det 
som leder till kundengagemang på finska frisörbranschen? 

Kundengagemang har undersökts utgående från olika synvinklar och man har format 
flera modeller för att tolka vad det är som leder till det. Lacey (2007) har lyckats 
sammanslå flera av dessa synvinklar till en täckande modell för att tolka 
konsumentens drivkrafter för kundengagemang. Modellen kan ses som en lovande 
utgångspunkt för att ge en täckande bild av finska frisörsalongkundernas drivkrafter 
för kundengagemang samtidigt som modellens trovärdighet och förståelsen av dess 
begränsningar kan förbättras genom att testa modellen i en annan kontext. 

Därmed är denna avhandlings syfte att testa Laceys (2007) modell för 
relationsdrivkrafter för kundengagemang i kontext av finska frisörsalongkunder. För 
att fylla avhandlingens syfte utfördes en kvantitativ studie som stödde sig på Laceys 
(2007) modell för relationsdrivkrafter. På det viset kunde man också svara på 
undersökningens forskningsfråga som var vilka de olika faktorernas betydelse och 
deras samband i Laceys (2007) modell är, då den testas i kontext av kunder till finska 
frisörsalonger. 

Resultaten visade att för finska frisörsalongkunder leder ekonomiskt värde, 
byteskostnader och igenkännande av kund direkt till kundengagemang. Genom 
förtroende som förmedlande variabel hade även förtroendefördelar och företagets 
varumärkesrykte en positiv inverkan på kundengagemang hos finska 
frisörsalongkunder. Resultaten visade också att kundengagemang har en betydande 
inverkan på utfall som betecknar lyckad relationsmarknadsföring. Dessutom visade 
resultaten att det är viktigt att för både forskare och företagsledare att förstå den 
centrala rollen förtroende spelar som en förmedlande variabel mellan drivkrafterna 
och kundengagemang. Modellen som testades visade sig vara ett bra verktyg för att ge 
en täckande bild av vad som leder till kundengagemang, samtidigt som det verkar 
finnas skillnader mellan kontexten i den betydelse de olika drivkrafterna har.  

Nyckelord: relationsdrivkrafter, kundengagemang, förtroende, utfall av 

kundengagemang 
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1 INLEDNING 

I Finland fanns det år 2014 dryga 11 000 företag som erbjöd frisör- och 

barberartjänster (Tilastokeskus, 2014). Med andra ord borde konsumenten inte ha 

brist på valmöjligheter då han eller hon behöver hårvård. Till ytan är en stor del av 

företagen som erbjuder frisör- och barberartjänster mycket lika varan. Enligt Kortesuo 

(2013) liknar frisör- och barberarsalongerna varandra både då det kommer till namn, 

inredning och de hårvårdsprodukter de har i sitt sortiment. Hon menar att till och med 

reklambilderna som salongerna har på hårmodeller ofta är de samma, eftersom de 

erbjuds av importörerna av hårvårdsprodukterna som levererar till flera konkurrerande 

frisör- och barbersalonger (Kortesuo, 2013). Vad är det då som för en kund att 

återvända till en viss salong, då det finns flera konkurrerande företag att välja mellan 

som egentligen skiljer sig från varandra väldigt lite till ytan? 

Wetzels, et al. (1998) tog upp redan för snart 20 år sedan dilemmat med att då 

tävlingen hårdnar och produkterna och tjänsterna blir allt mer lika varandra, blir det 

svårare för företag att differentiera sina produkter och tjänster från konkurrenternas. 

Då räcker det inte med att företagen enbart erbjuder tekniska lösningar för sina 

kunders problem, utan det krävs något utöver detta för att hålla sig konkurrenskraftig 

(Wetzels, et al., 1998). 

Både inom forskning och praktik i marknadsföring har man tagit fasta på detta 

dilemma och som en följd har marknadsföringen redan under början av 1990-talet i 

stort sett övergått från att ha sitt fokus på ett transaktionsbaserat tankesätt, där 

företagen tävlade endast med hjälp av pris, plats, produkt och påverkan (Grönroos, 

1994). I stället har företagen övergått till ett relationsbaserat tankesätt, det vill säga 

relationsmarknadsföring, vilket går ut på att skapa, uppehålla och förbättra relationer 

till kunder och andra partners (Grönroos, 1994). Detta syns i praktiken i de 

relationsmarknadsföringsstrategier som företagen använder i form av bland annat 

reklam, kundvård och stamkundsprogram (Grönroos, 1994; O´Malley & Prothero, 

2004).  

I forskningen har man kommit fram till flera fördelar som man kan uppnå genom 

relationsmarknadsföring såsom ökade intäkter från lojala kunder, ökad sannolikheten 

för att kunden gör extra köp, förutsägbar försäljning samt vinstströmmar, lägre 

kundomsättning och nya kunder genom positiv word of mouth (Gwinner, et al., 1998; 

Gremler & Brown, 1999; Kinnard & Capella, 2006). För att nå dessa fördelar krävs det 
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dock att man förstår vad det är som motiverar kunder att engagera sig i kundrelationer 

med företag, det vill säga hur drivkrafterna för kundengagemang ser ut. Det här har 

forskats utgående från ett antal modeller som strävat till att fånga de viktigaste motiven 

för konsumenter att engagera sig i relationer med företag.  

En av de populäraste modellerna är relationsfördelssynsättet av Gwinner, Gremler och 

Bitner (1998), som även fungerat som grund för senare undersökningar i ämnet. 

Relationsfördelssynsättet tolkar konsumentens drivkrafter för att engagera sig 

relationer med företag utgående från de fördelar som kunden kan få ur relationen 

(Gwinner, et al. 1998). Den här modellen har Morgan (2000) utvecklat vidare i 

relationsinnehållsynsättet, där han sammanställt relationsfördelssynsättet med 

förtroende-engagemang teorin som går ut på att förtroende och engagemang fungerar 

som förmedlande variabler för lyckad marknadsföring (Morgan & Hunt, 1994). Även 

förtroende-engagemang teorin har använts flitig som grund för undersökning i 

relationsmarknadsföring (Hennig-Thurau, et al., 2002).  

För att ge svar på frågan om vilka som är de viktigaste motiven för konsumenter att 

engagera sig i relationer med företag har Lacey (2007) utvecklat på basen av 

relationsfördelsynsättet och relationsinnehållsynsättet en modell som han kallar 

relationsdrivkraftsmodellen. Den här modellen testade Lacey genom en empirisk 

undersökning med kunder till en restaurang- och en varuhuskedja i Amerika. I och med 

att modellen kombinerar de två populära synsätten kan den ses som en lovande 

utgångspunkt för att ge en täckande bild av konsumenternas drivkrafter för 

kundengagemang. Lacey (2007) föreslår dock att modellen behöver testas i olika 

kontext, vilket även stöds av en undersökning som har visat att det finns kulturella 

skillnader i det hur konsumenter upplever fördelar som fås ur kundrelationer 

(Patterson & Smith, 2001).  

Därför är det intressant att i denna avhandling testa Laceys (2007) modell för 

relationsdrivkrafter i en ny kontext. Den finska marknaden fungerar som en lämplig 

kontext för denna testning, då det finns lite undersökning om den finska konsumentens 

drivkrafter för kundengagemang. Tidigare forskning i ämnet utgörs av Arantolas 

(2002) doktorsavhandling, som dock baserade sig på en kvalitativ undersökning med 

kunder till stamkundsprogram. Därför kommer jag att testa Laceys (2007) modell på 

den finska marknaden genom en kvantitativ undersökning för att kunna ge en mer 

generaliserbar bild av de finska konsumenternas relationsdrivkrafter. En intressant 

målgrupp för denna undersökning är kunder till frisör- och barberarsalonger, som även 
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i andra studier inom relationsmarknadsföring visat sig vara ett lämpligt underlag för 

studier i kundrelationer (Pressey & Mathews, 2000; Kinnard & Capella, 2006). Frisör- 

och barberarbranschen utgör ett bra mål för en studie av kundrelationer bland annat 

eftersom frisör- och barberartjänster innebär en hög grad av kontakt mellan företaget 

och kunden, vilket studier även har visat att leder till att kunden upplever större 

fördelar ur relationen jämfört med kundrelationer med låg grad av kontakt (Kinnard & 

Capella, 2006). 

1.1 Problemområde 

I den tidiga forskningen i konsumenternas drivkrafter för kundengagemang utgick man 

ofta från att drivkrafterna bestod av självständiga faktorer som till exempel ekonomiska 

fördelar eller konsumentens vilja att minska antalet alternativ, för att kunna förenkla 

uppköps- och konsumtionsprocessen samt behandlingen av information (Peterson, 

1995; Sheth & Parvatiyar, 1995). Senare forskning har däremot utgått från så kallade 

multivariata modeller, där konsumenternas drivkrafter för kundengagemang består av 

flera faktorer i samspel (Hennig-Thurau, et al., 2002).  

Bland de multivariata modellerna har som redan tidigare nämndes, Gwinners, et al. 

(1998) relationsfördelssynsätt framstått som en av de populärast använda i senare 

forskning (Hennig-Thurau, et al., 2002; Gremler & Gwinner, 2015:34). Den går ut på 

att konsumentens relationsdrivkrafter består av relationsfördelar, som går att dela in i 

förtroendefördelar, sociala fördelar och särbehandlingsfördelar (Gwinner, et al., 1998). 

Dessa har även använts i flera studier i varierande sammanhang i form av bland annat 

olika kulturer och företag (Gremler & Gwinner, 2015). Studierna har gett stöd åt 

modellen då de tre relationsfördelarna har hittats i flera olika kontexter, även om deras 

betydelse har varierat beroende på sammanhanget för undersökningen (Gremler & 

Gwinner, 2015).  

En av de första multivariata modellerna var Morgan och Hunts (1994) förtroende-

engagemangteori som går ut på att förtroende och engagemang fungerar som medlande 

variabler för framgångsrika marknadsföringsrelationer. Den här rollen av förtroende 

och engagemang som medlande variabler är något som inte relationsfördelssynsättet 

tar i beaktan, även om betydelsen av förtroende och engagemang för framgångsrika 

kundförhållanden fått stöd i flera senare studier (Bl.a. Kalafatis & Miller 1997; 

Srivastava & Rai, 2014; Chen, et al., 2014). Som Morgan (2000:483–484) senare 

medger är dock även förtroende-engagemangteorin i sig själv bristande i och med att 
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den inte tydligt beskriver vad det är som leder till förtroende och engagemang. På 

grund av detta föreslår Morgan (2000) en ny modell, nämligen relationsinnehålls-

synsättet. Relationsinnehålls-synsättet fungerar som ett sätt att organisera de olika 

variablerna som identifierats som viktiga för byggandet och upprätthållandet av 

relationer (Morgan, 2000: 491). På det viset integrera relationsinnehålls-synsättet även 

variablerna från relationsförmåns-synsättet och de förmedlande variablerna från 

förtroende-engagemangteorin.  

Relationsinnehålls-synsättet har inte testats genom någon empirisk undersökning, men 

Lacey (2007) har på basen av den format en modell för att binda samman de viktigaste 

motivationerna för konsumenten att engagera sig i relationer med företag, vilken han 

kallar relationsdrivkraftsmodellen. Modellen har som grund tre grupper av 

relationsdrivkrafter, nämligen ekonomiska-, sociala- och resursdrivkrafter. Dessa 

drivkrafter inverkar antingen direkt eller genom den förmedlande variabeln förtroende 

på kundengagemanget i relationen. Lacey (2007) har utöver detta inkluderat i 

modellen de viktigaste utfallen av kundengagemang, vilka han definierar som ökade 

avsikter för uppköp och större andel av kundens plånbok. Utöver de två utfallen som 

Lacey testade i sin modell har andra studier även undersökt ytterligare utfall av 

kundengagemang.  Ett utfall som flera studier har hittat bevis för att kundengagemang 

leder till är word of mouth, samt den internetbaserade varianten elektronisk word of 

mouth (bl.a. Brown, et al., 2005; Fullerton, 2003; Tsao & Hsieh, 2012; Cheung & Lee, 

2012). Därför kommer denna studie att även inkludera word of mouth i modellen för 

att ge en mer täckande bild av utfallen av engagemang. 

Relationsdrivkraftsmodellen har Lacey (2007) testat med hjälp av kvantitativ data från 

kunder av två amerikanska b2c företag, vilket gav stöd för modellen. I och med att 

modellen inkluderar faktorer från två populära synsätt för att tolka konsumentens 

drivkrafter för kundengagemang kan den ses som ett lovande verktyg för att undersöka 

dessa drivkrafter. Dock behöver modellen som redan tidigare nämndes testas för att 

öka på trovärdigheten av modellen och förbättra förståendet av dess begränsningar 

(Lacey, 2007). Då en möjlig begräsning är inverkan av kulturskillnader är det 

intressant att testa Laceys (2007) studie med finska kunder till frisörsalonger som 

målgrupp. Detta stöds till exempel av undersökningar som har testat relationsfördels-

synsättet i olika kulturella kontext. Bland annat har man kommit fram till att 

thailändska konsumenter uppskattar särbehandlingsfördelar högst, medan amerikaner 

igen anser att förtroendeförmåner är viktigast (Patterson & Smith, 2001). Samtidigt 
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som denna avhandling testar Laceys (2007) modell för relationsdrivkrafter för 

kundengagemang i en ny kulturell kontext, kan studien ge ny information om den 

finska konsumentens relationsdrivkrafter, särskilt i kontext av frisör- och 

barberarbranschen.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att testa Laceys (2007) modell för relationsdrivkrafter 

för kundengagemang i kontext av finska frisörsalongskunder. Detta kommer att göras 

genom en kvantitativ studie som stöder sig på Laceys (2007) modell för 

relationsdrivkrafter. 

Avhandlingen kommer att svara på följande forskningsfråga:  

- Vilka är de olika faktorernas betydelse och deras samband i Laceys (2007) 

modell, då den testas i kontext av kunder till finska frisörsalonger?  

1.3 Avgränsningar 

Det har diskuterats att alla kundrelationer inte är lönsamma för företaget och därför 

inte värda att uppehålla (Reinartz & Kumar, 2002). Enligt Gremler och Gwinner (2015) 

krävs det att båda parterna i relationen upplever fördelar av relationen för att den skall 

vara sund. Denna avhandling behandlar dock inte företagets synvinkel och kommer 

därför heller inte att ta detta i beaktan utan avgränsas till att endast undersöka 

konsumentens drivkrafter för kundengagemang. Dessutom är avhandlingen avgränsad 

till att enbart undersöka kunder till frisörsalonger på den finska marknaden. 

1.4 Definitioner 

Frisör 

I denna avhandling används benämningen frisör bland annat i sammanhang av 

tjänsteproducent (frisör), företag (frisörsalong) och bransch (frisörbranschen). Här 

används ordet i en könsneutral mening, alltså står frisör både för de tjänster som 

används av män och kvinnor.  
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Kundrelation 

Hennig-Thurau, et al. (2000) definierar relationer och relationellt beteende ur 

kundsynvinkel som det då kunden både upprepat köper produkter eller tjänster från 

samma företag och kundens upprepade köp baserar sig på någon rationell tankegång, 

vilket dock inte nödvändigtvis betyder att kunden är medveten om relationen. Det 

centrala för kundrelationer är att de karaktäriseras av upprepad interaktion med 

företaget utsprid på en tidsperiod (Gremler & Gwinner, 2015). Enligt Gremler och 

Gwinner (2015) kan en kundrelation, likt vilken som helst ömsesidig relation, variera i 

styrka från svag eller icke-existerande till mycket stark.  

Kundengagemang 

Kundengagemang kan beskrivas som motivation för att vara aktiv i en relation så att 

den skall vara en på förhand obestämd tid, vilket bygger på att kunden anser sig få 

värde ur en relation med ett företag. Kundengagemang kan enligt ett flerdimensionellt 

synsätt delas in i affektivt (kunden vill stanna i relationen), kalkylerande (kunden 

behöver stanna i relationen) och normativt engagemang (kunden bör stanna i 

relationen) (Bansal, et al., 2004). 

1.5 Uppläggning 

Efter detta inledande kapitel kommer avhandlingen att fortsätta med den teoretiska 

referensramen där jag diskuterar teori om drivkrafter för kundengagemang utgående 

från strukturen för Laceys (2007) relationsdrivkraftsmodell för kundengagemang, 

vilken avhandlingen kommer att testa. Efter att den teoretiska referensramen har 

byggts upp kommer jag att presentera val av metod för avhandlingens undersökning, 

samt det hur jag gått till väga då jag har utfört den. Därefter kommer jag att presentera 

analysen av data som jag samlat in genom en enkätundersökning och avslutningsvis 

diskutera resultaten av undersökningen med hjälp av den teoretiska referensramen. 
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2 DRIVKRAFTER FÖR KUNDENGAGEMANG  

Syftet med denna avhandling är att testa Laceys (2007) modell för relationsdrivkrafter 

för kundengagemang i kontext av finska frisörsalongkunder. I den här delen av 

avhandlingen kommer jag att presentera den teoretiska referensramen för 

avhandlingen, som består av en genomgång av den teori som är relevant för att svara på 

avhandlingens syfte. Jag kommer att börja med en introduktion av den finska 

hårbranschen varefter jag kort beskriver Laceys (2007) relationsdrivkraftsmodell för 

kundengagemang, vilken avhandlingen har som syfte att testa. Sedan kommer jag att gå 

in på att diskutera teori som relaterar till delarna i Laceys (2007) modell, det vill säga 

relationsdrivkrafter, förtroende, kundengagemang och positiva utfall av 

kundengagaemang. 

2.1 Frisörbranschen och kundrelationer 

I Finland finns det för tillfället dryga 11 000 företag som erbjuder frisörtjänster 

(Tilastokeskus, 2014). Företagen på branschen är till största delen mycket små, då 

statistik för år 2012 (Verohallinto, 2012) visar att 92 procent av företagen på 

frisörbranschen hade företagsformen privat näringsidkare och endast 4 procent var 

aktiebolag vilket i sig heller inte nödvändigtvis betyder att det handlar om ett stort 

företag. På basen av detta kan man vidare anta att även kundbasen för en frisörsalong 

är liten i jämförelse med företag på andra branscher inom detaljhandeln, vilket ger 

möjlighet till att skapa mer personliga relationer mellan kunden och företaget (Lacey, 

2007). 

Frisörtjänster karakteriseras av en hög grad av kontakt mellan kunden och frisören 

(Kinnard & Capella, 2006; Ward & Dagger, 2007). Den höga graden av kontakt har att 

göra med att frisörtjänster produceras och konsumeras samtidigt, vilket betyder att det 

krävs aktivt deltagande av kunden (Kinnard & Capella, 2006). Detta ger bättre 

förutsättningar för att en relation skapas mellan kunden och tjänsteproducenten, samt 

därmed även företaget (Kinnard & Capella, 2006). Pressey och Mathews (2000) menar 

på basen av sin undersökning att på frisörbranschen är förtroende och 

kundengagemang vanligt förkommande i kundrelationerna, dels tack vare just sättet 

hur kunden och frisören möts då tjänsten produceras. Dessutom har Kinnard och 

Capella (2006) kommit fram till att konsumenten upplever större fördelar ur relationer 
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i sammanhang av tjänster med hög grad av kontakt mellan kunden och företaget, samt 

tjänster som kräver aktivt deltagande av kunden. 

Då kundrelationerna och drivkrafterna för dem är mer tydliga i tjänster likt 

frisörtjänster, utgör de en lämplig kontext för undersökningar inom kundrelationer och 

relationsmarknadsföring. Detta syns även i mängden forskning inom 

relationsmarknadsföring som använder sig av denna kontext (t.ex. Pressey & Mathews, 

2000; Patterson & Smith, 2001; Kinnard & Capella, 2006; Ward & Dagger, 2007). 

2.2 Beskrivning av Laceys modell för relationsdrivkrafter 

Syftet med denna avhandling är att testa Laceys (2007) modell för relationsdrivkrafter 

för kundengagemang i kontext av finska frisörsalongskunder. Till näst kommer jag att 

kort gå igenom beståndsdelarna av Laceys (2007) modell (figur 1), samt hur de 

relaterar sig till varandra. 

 

Figur 1 Laceys (2007)  modell för relationsdrivkrafter för kundengagemang. Relationen 
mellan förtroende fördelar och förtroende är representerad med en streckad linje 
då relationen inte fick stöd i Laceys (2007) undersökning 
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Som grund för relationsdrivkraftsmodellen för kundengagemang fungerar de tre 

kategorierna av relationsdrivkrafter, vilka formar en ram för att gruppera det 

relationsinnehåll som fungerar som drivkraft för konsumenter att engagera sig i 

relationer med företag. Dessa är ekonomiska drivkrafter, sociala drivkrafter och 

resursbaserade drivkrafter. Ekonomiska drivkrafter består av ekonomiskt värde och 

byteskostnader, sociala drivkrafter består av igenkännande av kund och delade 

värderingar, medan resursbaserade drivkrafter består av förtroendefördelar, positiv 

särbehandling och företagets varumärkesrykte. (Lacey, 2007) 

Till modellen hör också förtroende och kundengagemang. Kundengagemang fungerar 

som det önskade resultatet som påverkas av de tre kategorierna av relationsdrivkrafter, 

både direkt och genom förtroende som fungerar som en förmedlande variabel till 

kundengagemang. Utöver detta har Lacey (2007) även inkluderat i modellen de 

viktigaste utfallen som följer av kundengagemang, vilka han definierar som ökade 

avsikter för uppköp och större andel av kundens plånbok. (Lacey, 2007) 

Då Lacey (2007) testade modellen kom han fram till att i kontext av amerikanska 

varuhus- och restaurangkunder leder ekonomiskt värde, igenkännande av kund, delade 

värderingar, förtroendefördelar och positiv särbehandling till kundengagemang. 

Byteskostnader visade ett positivt signifikant samband till kundengagemang endast för 

varuhuskunderna. Sambandet mellan förtroende och kundengagemang fick stöd av 

resultaten från både varuhuskunderna och restaurangkunderna. Likaså stöddes 

sambandet mellan företagets varumärkesrykte och förtroende, medan sambandet 

mellan delade värderingar och förtroende endast fick stöd av resultaten från 

varuhuskunderna. Förtroendefördelar visade sig däremot inte ha inverkan på 

förtroende för varken varuhus- eller restaurangkunderna. Både ökade köpavsikter och 

ökad andel av kundens plånbok fick stöd för att vara utfall av kundengagemang i både 

kontextet av varuhus- och restaurangkunder. (Lacey, 2007) 

2.3 Relationsdrivkrafter 

Till näst kommer jag att behandla konsumentens drivkrafter för kundengagemang 

utgående från de grupper för drivkrafter som Lacey (2007) har i sin modell. Dessa 

grupper är ekonomiska drivkrafter, sociala drivkrafter och resursbaserade drivkrafter 

(figur 2). 
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Figur 2 Relationsdrivkrafterna med deras samband till kundengagemang och förtroende. 

2.3.1 Ekonomiska drivkrafter 

De ekonomiska relationsdrivkrafterna för kundengagemang i Laceys (2007) modell 

består av ekonomiskt värde och byteskostnader. 

2.3.1.1 Ekonomiskt värde 

Lacey (2007) definierar ekonomiskt värde som konsumentens uppfattning om värdet 

av varorna och tjänsterna i ett affärsutbyte. Det är just uppfattningen av värdet som 

enligt Lacey (2007) är avgörande då man talar om ekonomiskt värde som en 

relationsdrivkraft. Det är därmed även kundens uppfattning som det ekonomiska 

värdet i relationsdrivkraftsmodellen baserar sig på, inte produktens eller tjänstens 

verkliga pris (Lacey, 2007). Bedömningen av värde är subjektivt och därför varierar 
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uppfattningen av värde mellan olika kundsegment (Eggert & Ulaga, 2002). Värde 

beskrivs vanligtvis i marknadsföringslitteratur ur kundens synvinkel som en avvägning 

mellan de fördelar en produkt eller tjänst innebär mot de uppoffringar produkten eller 

tjänsten ifråga medför (Patterson & Spreng, 1997). För att konsumenten skall engagera 

sig i en kundrelation med ett företag bör kunden enligt Parvatiyar och Sheth (2000) 

uppleva sig få värde för en lägre kostnad.  

Då man talar om hur kunden uppfattar värde kan man dela in uppfattningar 

tidsmässigt in i den uppfattning som kunden har före köpet och den uppfattning 

kunden har efter att köpet gjorts samt att varan eller tjänsten har konsumerats (Ravald, 

2008). Uppfattningarna av värde på olika tidpunkter skiljer sig följaktligen ifrån 

varandra även till den mån vilka faktorer som inverkar på hur uppfattningen bildas. 

Uppfattningen som kunden har före köpet baserar sig närmast på förväntningar som 

kunden har på produkten eller tjänsten medan uppfattningarna efter köpet baserar sig 

på erfarenheter (Ravald, 2008). Detta har att göra med det att innan köpet har kunden 

inte kunnat utvärdera tjänsten på basen av förstahands erfarenheter av själva 

produkten eller tjänsten (Ravald, 2008). Då kunden har köpt och konsumerat 

produkten eller tjänsten är det möjligt för kunden att basera sin uppfattning av värdet 

på de erfarenheter han har av att ha använt den (Patterson & Spreng, 1997). Faktumet 

att en uppfattning av det ekonomiska värdet kan skapas redan före konsumenten köpt 

från företaget kan man se som en orsak till det att ekonomiskt värde som Lacey (2007) 

säger ofta fungerar som en av de viktigaste drivkrafterna då konsumenten besluter att 

ingå en kundrelation.  

Det ekonomiska värdet förstärks då återkommande kunder belönas med monetära 

incitament, som till exempel nedsatta priser och andra erbjudanden (Lacey, 2007). 

Även Arantola (2002) diskuterar att just nedsatta priser, gratis produkter och tjänster, 

samt bonusar är monetära förmåner som kan fungera som drivkrafter för konsumenter 

att engagera sig i kundrelationer. Utöver rent monetära förmåner förknippade med 

tjänsten eller produkten finns det också andra faktorer som påverkar kundens 

uppfattning om det ekonomiska värdet. Gwinner, et al. (1998) har på basen av sin 

undersökning diskuterat även tidsbesparnigar som en form av ekonomiskt värde som 

kunden kan uppleva. Då det ekonomiska värdet definierats som en avvägning mellan 

de fördelar och uppofringar en produkt eller tjänst medför är det även relevant att 

räkna med de kostnader som kan uppkomma för kunden i form av tid, besvär och 

monetära kostnader för att ta sig till företaget och skaffa sig produkten eller tjänsten. 
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Lacey (2007) poängterar dock att det är det ekonomiska värdets varaktighet som har 

inverkan på kundengagemang. Som nämndes är ekonomiskt värde ofta en av de 

viktigaste drivkrafterna för konsumenter att påbörja relationer med företag, men för att 

relationen skall utvecklas och fortsätta menar Lacey (2007) att det krävs även sociala 

drivkrafter. I sin undersökning hittade Lacey (2007) stöd för att ekonomiskt värde har 

en positiv inverkan på kundengagemang.  

2.3.1.2  Byteskostnader 

Byteskostnader är de kostnader som en kund förväntar sig eller upplever att orsakas i 

form av pengar, tid och besvär av att byta från en relation med ett företag till ett annat 

(Lacey 2007; Pick & Eisend, 2014). De kan delas in i kostnader som består av de 

fördelar konsumenten upplever sig gå miste om i samband av byte av företag, 

kostnader som upplevs uppkomma av själva processen att byta företag och de 

investeringar som kunden upplever sig ha gjort i relationen med det nuvarande 

företaget som han skulle gå miste om vid byte (Jones, et al., 2002).  

De fördelar konsumenten upplever sig gå miste om i fall han byter företag menar Jones, 

et al. (2002)  att består av de förmåner och privilegier som kunden får av nuvarande 

företaget samt den sannolikhet som kunden upplever för att han byter till ett sämre 

alternativ. De förmåner och privilegier som kunden upplever sig gå miste om vid ett 

byte kan bestå av t.ex. positiv särbehandling som kunden får i den ursprungliga 

relationen (Lacey, et al. 2007; Berenguer-Contrí, et al., 2009). I sammanhanget av 

frisörsalonger kan detta handla till exempel om att kunden skulle gå miste om rabatter 

som han får eller möjligheten att få boka tid utanför de vanliga öppettiderna ifall 

frisören har fullbokat. Dessutom menar Jones, et al. (2002) samt Patterson och Smith 

(2003) att byteskostnader även kan bestå av det att kunden upplever sig gå miste om de 

relationer som hen har med företagets personal. Detta kan tänkas förekomma speciellt i 

kontext som frisörbranschen där det förekommer en hel del personlig kontakt mellan 

personalen och kunden. 

Risken som kunden upplever för att byta till ett sämre alternativ påverkas av 

uppfattningen av den pågående relationens kvalitet i relation till tävlande företag samt 

det ifall kunden vet om att det finns andra mer lockande alternativ (Patterson & Smith, 

2003; Pick & Eisend, 2014). Risken som kunden upplever för att han byter till ett sämre 

alternativ är ofta högre enligt Jones, et al. (2002) ifall det är svårt att utvärdera 

kvaliteten på tjänsten eller produkten samt ifall kvaliteten varierar märkvärt mellan 
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företagen. Då det kommer till frisörtjänster kan detta vara relevant eftersom det är 

svårt att utvärdera kvaliteten av tjänsten utan att prova den eller att ha tillgång till 

någons utvärdering man litar sig på och samtidigt kan kvaliteten variera beroende på 

frisörens kunnande. 

De kostnader som kunden upplever att uppkommer av själva processen att byta företag 

delar Jones, et al. (2002) in i de som uppkommer före bytet av företag och de som 

uppkommer efter bytet. Kostnader som kunden kan uppleva före byte av företag är i 

form av tid och besvär för att hitta ett nytt alternativ och söka samt utvärdera 

information om det (Jones, et al. 2002). Kostnader som konsumenten kan uppleva att 

skulle uppkomma efter byte av företag kan vara antingen i form av det som krävs i tid 

och besvär för att anpassa sig till det nya företagets processer, eller i form av det som 

krävs för att lära det nya företaget om kundens preferenser och övrig information 

(Jones, et al., 2002). Då det kommer till frisörtjänster kan detta handla om till exempel 

om att kunden skall lära sig använda frisörens bokningssystem eller att lära frisören 

hur kunden önskar ha sitt hår klippt. Byteskostnader i form av de investeringar som 

kunden har gjort i relationen menar Jones, et al. (2002) att består av sådana resurser 

som kunden inte kan få tillbaka i form av tid, besvär eller pengar som krävts för att 

bygga och uppehålla relationen med företaget. 

Morgan och Hunt (1994) hittade stöd för att det finns ett positivt samband mellan 

kostnaderna av att avsluta relationen och kundengagemang då de utförde en studie 

med kunder till bildäcksåterförsäljare. Lacey (2007) i sin tur hittade dels stöd i sin 

undersökning för den positiva inverkan av byteskostnader på kundengagemang. Då 

han använde sig av respondenter bestående av restaurang- och varuhuskunder var det 

endast resultaten från varuhuskunderna som visade på ett signifikant samband mellan 

byteskostnader och engagemang. Lacey (2007) menar att detta kan bero på att det är 

svårt för företag att påverka konsumenternas uppfattning av byteskostnader i 

relationer som inte bygger på avtal och menar att den inverkan byteskostnader har på 

kundengagemang kan bero på vilken typ av företag som relationen är med (Lacey 

2007).  

2.3.2 Sociala drivkrafter 

De sociala relationsdrivkrafterna för kundengagemang i Laceys (2007) modell består av 

igenkännande av kund och delade värderingar. 
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2.3.2.1 Igenkännande av kund 

Igenkännande av kund beskriver Lacey (2007) som den nivå av identifiering eller 

ihågkommande som kunden får av företaget eller dess anställda. Det här kan 

verkställas genom att personalen lär känna återvändande kunder och visar det i 

samband av växelverkan med kunden, vilket Lacey (2007) dock framhäver att blir allt 

svårare då företagets kundkrets växer. Därför använder sig en del företag av 

kundrelationshanteringsprogram som verktyg för att åstadkomma samma effekt 

(Lacey, 2007). Då det kommer till frisörsalonger är det igen enklare att komma ihåg 

enskilda kunder och visa personligt igenkännande eftersom kundbasen är mindre. I sin 

studie hittade Lacey (2007) ett signifikant positivt samband mellan igenkännande av 

kund och kundengagemang. Detta stöds även av Hennig-Thuraus, et al. (2002) 

undersökning där de hittade ett samband mellan kundengagemang och sociala 

fördelar, som de i sin undersökning mätte med frågor relaterade till igenkännandet av 

kunden. Förövrigt har inte igenkännande av kund undersökts separat, men bland annat 

Kinnard och Capella (2006) samt Gwinner, Gremler och Bitner (1998) har använt det 

som en fråga för att mäta sociala fördelar tillsammans med andra likartade frågor. 

Kinnard och Capella (2006) undersökte inverkan av igenkännande av kund som en del 

av sociala drivkrafter på lojalitet, word of mouth och kundnöjdhet. Resultaten av 

undersökningen menar Kinnard och Capella (2006) att dels stöder dessa relationer. 

Gwinner, Gremler och Bitner (1998) igen var de första att använda igenkännande av 

kund som en del av sociala fördelar i en modell, vilken de använde för att undersöka 

olika relationsfördelars betydelse för kunden. I undersökningen hittade Gwinner, 

Gremler och Bitner (1998) att sociala fördelarna hade näststörsta betydelsen för 

kunden medan förtroendefördelar visade sig vara viktigast och positiv särbehandling 

minst viktig. Innan detta hade igenkännande av kund diskuterats som en social fördel i 

en del artiklar om relationsfördelar (bl.a. Berry, 1995), där man dock inte har undersökt 

dess inverkan på relationen. 

2.3.2.2 Delade värderingar 

Morgan och Hunt (1994) beskriver delade värderingar i det här sammanhanget som 

den mån till vilken relationspartners har gemensamma övertygelser om vilket 

beteende, mål och policyn är viktiga eller oviktiga, lämpliga eller olämpliga och rätt 

eller fel. Ett sätt som företagets värderingar kommer fram på är företagens initiativ för 

socialt ansvar (Lacey, 2007). Man har funnit stöd för att just företagets sociala ansvar 

har en positiv inverkan på att kunden identifierar sig med företaget, det vill säga 



 
 

 

15 

upplever sig ha delade värderingar (He & Li, 2011; Martínez & del Bosque, 2013). 

Därför menar Martínez och del Bosque (2013) att det är viktigt för företaget att skapa 

en distinkt varumärkesidentitet som baserar sig på företagets sociala ansvar för att 

skapa åt kunderna en känsla av samhörighet med företaget. Till exempel kan en 

frisörsalong visa att naturvänlighet hör till dess värderingar genom att enbart använda 

ekologiska produkter. Därutöver kan företagets värderingar komma till synes genom 

välgörenhet som företaget utövar och det företaget direkt yttrar om värden, t.ex. på 

företagets hemsida eller i medier. 

En väg som kunden också kan utvärdera till vilken mån företagets värderingar stämmer 

överens med sina egna är i möten med företagets personal. Det är personalen som 

speciellt då det gäller försäljning av tjänster, men även produkter representerar i stor 

mån den kontaktyta kunden har till företaget. Även om personalen har sina egna 

värderingar kan man även tolka att deras beteende avspeglar företagets värderingar i 

och med att företaget inverkar på hurdan personal de har genom rekrytering och 

skolning av personal. Crosby, et al. (1990) har kommit fram i en undersökning att de 

likheter kunden uppfattar mellan sig och personalen som kunden umgås med har en 

positiv inverkan på försäljning, men menar dock att den positiva inverkan syns närmast 

på kort sikt.  Den kortsiktiga effekten kan tänkas ha att göra med att kunden möjligtvis 

umgås med flera personer ur butikens personal och då kan upplevelsen av samhörighet 

skilja sig under de olika tillfällena. I så fall kunde effekterna av värderingar som 

förmedlas via personalen ha långsiktigare effekt i sammanhang där kunden 

återkommande umgås med samma personalmedlemmar, som till exempel på 

frisörbranschen. 

I sin undersökning hittade Morgan och Hunt (1994) stöd för att delade värderingar 

mellan kunden och företaget är en direkt föregångare till både förtroende och 

kundengagemang. Även här bekräftade resultaten från Laceys (2007) undersökning ett 

signifikant samband mellan kundens och företagets delade värderingar och 

kundengagemang. Då det kom till sambandet mellan delade värderingar och förtroende 

visade dock endast resultaten från undersökningen med varuhuskunder ett signifikant 

samband, medan undersökningen med restaurangkunderna inte gjorde det (Lacey, 

2007). Brown, et al. (2005) kom även fram i sin undersökning till resultat som stöder 

att delade värderingar mellan företaget och kunden har en positiv inverkan på 

kundengagemang. 
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2.3.3 Resursbaserade drivkrafter 

Enligt Lacey (2007) innehåller resursbaserade drivkrafter, likt strukturella band, de 

värdefulla resurser som företaget erbjuder kunden som inte på ett bättre sätt kan fås 

annanstans. Inom forskningen som studerat strukturella band har bland annat Lin et 

al. (2003) på basen av sin undersökning med kunder av finansiella tjänster hävdat att 

strukturella band är det mest effektiva sättet att upprätthålla kundernas förtroende och 

engagemang. De resursbaserade relationsdrivkrafterna för kundengagemang i Laceys 

(2007) modell består av förtroendefördelar, positiv särbehandling och företagets 

varumärkesrykte. 

2.3.3.1 Förtroendefördelar  

Lacey (2007) stöder sig på Gwinner, et al. (1998) då han definierar förtroendefördelar 

som den lättnad kunder upplever i etablerade relationer med företag, som har sin 

grund i att kunden har starkare övertygelse om att han kommer att få rätt produkt eller 

tjänst, har mindre ångest och vet vad han kan förvänta sig. Det här har att göra med det 

som Sheth och Parvataiyar (1995) hävdade, att kunder vill ta del i relationer med 

företag för att minska antalet alternativ. Genom att minska antalet alternativ kan 

kunderna förenkla uppköps- och konsumtionsprocessen, samt behandlingen av 

information (Sheth & Parvataiyar, 1995). Detta är möjligt då kunden vet vad den kan 

förvänta sig av företaget. Kunderna upplever även en lägre risk för att göra fel beslut då 

de är i en etablerad relation jämfört med om de skulle påbörja en ny relation (Lacey, 

2007). 

Innom forskningen i relationsfördelar har flera forskare kommit fram med resultat som 

tyder på förtroendefördelarnas viktiga roll i kundrelationer. Hennig-Thurau, et al., 

(2000) hittade stöd i sin undersökning av kunder till tjänsteföretag att 

förtroendefördelar spelar en viktig roll för att attrahera kunder att ingå relationer samt 

uppehålla dem. Hennig-Thurau, et al. (2002) hävdar att förtroendefördelar borde ha en 

positiv inverkan på kundens engagemang till relationen, men hittar dock inte på basen 

av resultaten i undersökningen med amerikanska konsumenter ett signifikant samband 

mellan dessa. Däremot Lacey (2007) hittade ett signifikant samband som tyder på att 

förtroendefördelar leder till kundengagemang. Även Dagger, et al. (2011) kom fram i 

sin studie, i kontextet av kunder till tjänsteföretag, att förtroendefördelar leder till 

kundengagemang. Dagger, et al. (2011) hävdar ytterligar på basen av resultaten från 

deras undersökning att förtroendefördelar spelar den största rollen för att skapa 
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kundengagemang i relation till positiv särbehandling och sociala fördelar, som var de 

andra realtionsfördelarna de undersökte. Likaså har man i kontextet av kunder av 

hälsovårdstjänster i Taiwan kommit fram till att förtroendefördelar har en positiv 

inverkan på kundengagemang (Weng, et al., 2010).  

Kinnard och Capella (2006) igen undersökte inte sambandet till kundengagemang, 

men hittade resultat som visade att förtroendefördelar leder till bland annat lojalitet. 

Förtroendefördelar har också studerats i sammanhanget av e-handel, där Sus, et al., 

(2009) studie visade att förtroendefördelar uppfattas som den viktigaste fördelen för 

kunden då de andra fördelarna i studien var positiv särbehandling och sociala fördelar. 

Vikten av förtroendefördelar har även undersökts i jämförelse mellan olika kulturer. 

Patterson och Smith (2001) utförde en studie om relationsfördelar för kunder inom 

serviceindustrin där de inkluderade både amerikanska och thailändska konsumenter 

som respondenter. Studien visade att vikten av förtroendefördelar varierade mellan 

kulturerna, då  förtroendefördelar visade sig vara viktigare för de amerikanska än de 

thailändska konsumenterna. 

I sin undersökning testade Lacey (2007) också relationen mellan förtroendefördelar 

och förtroende som en förmedlande variabel i modellen för relationsdrivkrafter, men 

hittade inte stöd för detta i resultaten. Det här kan enligt Lacey (2007) bero på att 

förtroendefördelar och förtroende är dels överlappande som konstruktioner vilket även 

Hennig-Thurau et al. (2002) diskuterade. Hennig-Thurau, et al. (2002) gick dock så 

långt att han kombinerade förtroendefördelar och förtroende till en variabel, just på 

grund av att de ansåg att de var såpass nära förknippade.  

2.3.3.2 Positiv särbehandling 

Positiv särbehandling definieras som en praxis att erbjuda utvalda kunder en högre 

social status och bättre tjänster än det som vanligtvis erbjuds kunderna (Lacey, 2007; 

Kuswaha, 2014). Gwinner, et al. (1998) föreslog på basen av sin explorativa studie om 

kundernas relationsfördelar inom tjänsteindustrin att positiv särbehandling består av 

två komponenter. Dessa är ekonomiskbaserad positiv särbehandling och den 

särbehandling som baserar sig på anpassning till kundens behov (Gwinner, et al., 

1998).  

Den ekonomiskbaserade positiva särbehandlingen går ut på det värde kunden får i 

form av pengar eller tidsbesparingar (Lacey, et al., 2007). Exempel på former som 
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ekonomiskbaserad positiv särbehandling kan ta i praktiken är bland annat belöningar i 

form av produkter, tjänster och erbjudanden (Lacey, et al., 2007; Su, et al., 2009). 

Positiv särbehandling genom tidsbesparingar kan företaget bjuda på genom att erbjuda 

till exempel företräde till tjänster eller egna snabbare tjänster (Lacey, et al., 2007), 

varav ett exempel är egen check-in för vissa kunder på flygfälten.  

Lacey et al. (2007) menar på basen av Gwinners et al. (1998) undersökning att positiv 

särbehandling som baserar sig på anpassning kan skapa värde åt kunden genom extra 

uppmärksamhet och tjänster som inte är tillgängliga för vanliga kunder. Detta kan i 

praktiken ske genom anpassade produkter, personliga tjänster som till exempel 

moderådgivning eller genom att bjuda in kunden till speciella evenemang som till 

exempel stamkundskvällar  (Lacey, 2007).  

Antagligen det mest använda sättet som företag utövar positiv särbehandling på är 

genom stamkundsprogram (Lacey, et al., 2007). Det här kan tänkas gälla speciellt för 

stora företag som har stor kundbas, vilket Lacey (2007) konstaterade att leder till 

svårigheter att forma relationer med kunderna genom personlig kontakt med 

personalen. Ifall inte personalen klarar av att skapa personlig kontakt ens med största 

delen av kundbasen är det svårt att utöva positiv särbehandling på ett effektivt sätt. Till 

exempel kommer knappast personalen på ett stort varuhus utantill ihåg vilka kunder 

som är berättigade till positiv särbehandling på basen av deras uppköp. Däremot på 

frisörbranschen där man handskas med mindre kundbaser är det enklare att utöva 

positiv särbehandling utan stamkundsprogram, även om det är ett verktyg som också 

kan användas på den här branschen. 

Man har i flera studier kunnat påvisa ett samband mellan positiv särbehandling och 

kundengagemang. Hennig-Thurau, et al. (2002) hittade ett direkt signifikant samband 

mellan särbehandlingsfördelar och kundengagemang i sambandet av en undersökning 

med amerikanska konsumenter. Lacey (2007) hittade stöd för detta i sin undersökning 

med amerikanska varuhus- och restaurangkunder, likaledes som Dagger, et al. (2011) 

kom fram med resultat som stöder sambandet inom kontexten av tjänsteindustrin. 

Utöver detta fann Lacey, et al. (2007) i sin studie med varuhuskunder som målgrupp, 

att positiv särbehandling leder till ökade uppköp, ökad andel av kundens plånbok samt 

positiv word of mouth och feedback från kunderna som hjälper till att skapa relationer  

med nya kunder. 
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Liksom med förtroendefördelar har man hittat kulturella skillnader i det hur 

konsumenterna värdesätter positiv särbehandling. Resultaten av Pattersons och Smiths 

(2001) undersökning visade att positiv särbehandling har en större betydelse för 

thailändska konsumenter i relation till de andra undersökta relationsfördelarna, än vad 

det har för amerikanska konsumenter. Även Gwinner et al. (1998) hittade att 

amerikanska konsumenter värdesatte positiv särbehandling minst i relation till sociala 

förmåner som personligt igenkännande visat av personal, att kunden känner 

personalen och utveckling av vänskap samt förtroendefördelar som består här av 

minskad ångest, förtroende i pålitlighet och minskad uppfattning av risk. 

2.3.3.3  Företagets varumärkesrykte 

I modellen för relationsdrivkrafter definierar Lacey (2007) företagets varumärkesrykte 

som konsumentens uppfattning om företagets helhetliga attraktivitet, inkluderat den 

kvalitet som associeras med företaget. Vanligtvis diskuteras företagets varumärkesrykte 

som en uppfattning av företagets alla intressenter men i sammanhanget av 

konsumentens relationsdrivkrafter är endast konsumentens uppfattning relevant enligt 

Lacey (2007). Lacey (2007) hävdar på basen av resultaten från hans undersökning med 

amerikanska restaurang- och varuhuskunder, att företagets varumärkesrykte har en 

stark inverkan på förtroende till företaget och den vägen på kundengagemang.  

Srivastava och Rai (2014) hittade ett kraftigt samband mellan företagets 

varumärkesbild och förtroende i sin undersökning inom livsförsäkringsindustrin. De 

undersökte inte skilt förtroende som en förmedlande variabel till kundengagemang 

men då de utförde en korrelationsanalys bland annat mellan företagets varumärkesbild 

och förtroende samt kundengagemang kom de fram till att båda paren har ett 

signifikant samband. Korrelationen mellan förtroende och företagets varumärkesbild 

var en aning högre än mellan kundengagemang och företagets varumärkesbild 

(Srivastava & Rai, 2014). Det här kunde tänkas stöda Laceys (2007) tanke om att 

förtroende fungerar som en förmedlande variabel mellan företagets varumärkesrykte 

och engagemang, speciellt då Srivastavas och Rais (2014) resultat visade att 

korrelationen mellan förtroende och kundengagemang var en aning högre än 

korrelationen mellan företagets varumärkesbild och kundengagemang direkt. 
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2.4 Förtroende 

Då man söker efter en definition på förtroende i tidigare literatur stöter man på flera 

varianter, varibland en entydig definition saknas (Kantsperger & Kunz, 2010; 

Dimitriadis, et al., 2011). En definition på förtroende som hör till de mest citerade är av 

Moorman, et al.(1992), som menar att förtroende är ”viljan att förlita sig på en 

utbytespartner som man har tillit (eng. confidence) för”. Det som Moormans, et al. 

(1992) definition dock har kritiserats för är att de menar att det krävs avsiktligt 

beteende, det vill säga vilja, för att förtroende skall existera. De hävdar att en person 

inte nödvändigtvis vill lita på en relationspart som han har förtroende för (Moorman, et 

al., 1993). Det här anser Morgan och Hunt (1994) att är ondödigt att ha i definitionen 

av förtroende, eftersom ifall en person inte vill lita på någon existerar det inte äkta 

förtroende.  

Morgan, et al. (2000:78) lyfter fram den centrala rollen av risk i sin definition på 

förtroende, som går ut på att förtroende innebär att en konsument har förtroende i ett 

varumärke eller företag och är villig att förlita sig på det även om det finns en uppenbar 

risk i det. Det här har även Bendapudi och Berry (1997) tagit fasta på, då de hävdar att 

kunden kan använda relationen som ett sätt att handskas med osäkerhet. De föreslår 

också att kundens förtroende i företaget kan påverkas bland annat av det hur mycket 

kunden har investerat i relationen, vilket just tyder på inverkan av risk. Moorman et al. 

(1992) har till och med spekulerat att ifall det inte finns sårbarhet i en relation är 

förtroende onödigt, eftersom ifall den litande parten skulle kunna kontrollera den 

andra partens gärningar eller veta vilka de är behövs inte heller förtroende. Ett kontext 

inom marknadsföring som på ett bra sätt demonstrerar sambandet mellan osäkerhet 

och betydelsen av förtroende är internetförsäljning, där förtroende har visat sig vara 

särskillt viktig eftersom kunden inte har konkreta varor, butikens atmosfär eller 

försäljare att ta på (Verma, et al., 2015). 

Enligt Fullerton (2011) kan förtroende ses som en kognitiv utvärdering av en 

relationsparts handlingar. Då konsumenten utför den kognitiva utvärderingen av sin 

relationsparts handlingar måste han kunna basera den på något som karaktäriserar 

förtroende. Då författare har diskuterat förtroende har det kommit fram aspekter som 

konsumenten förlitar sig på. Morgan och Hunt (1994) tog upp att konsumenten förlitar 

sig på företagets tillförlitlighet och integritet då den visar förtroende, medan 

Sirdeshmukh, et al. (2002) tog upp tillförlitlighet i form av att parten uppfyller sina 

löften. Andra vanliga egenskaper som använts i definitioner på förtroende är ärlighet, 
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kompetens, kvalitet, trovärdighet och välvilja (Kantsperger & Kunz, 2010; Srivastava & 

Rai, 2014). Bendapudi och Berry (1997) säger också att förtroende i företaget påverkas 

av det hur mycket konsumenten har gemensamt med företaget. Det här stöds av 

resultaten från Morgan och Hunts (1994) undersökning som visade att för kunder till 

återförsäljare av bildäck leder delade värederingar till förtroende, samt Laceys (2007) 

undersökning som visade att för kunderna till ett amerikanskt varuhus hade delade 

värderingar med företaget också en positiv inverkan på förtroende.  

Förtroendets roll för kundengagemang 

Morgan och Hunt (1994) anser att tillsammans med kundengagemang är förtroende en 

variabel i nyckelposition för framgångsrik relationsmarknadsföring. Morgan och Hunt 

(1994) diskuterade i sin undersökning att på grund av denna centrala roll är det viktigt 

att behandla förtroende som en förmedlande variabel och inte som en självständig 

variabel, för att inte dra fel slutsatser om vilka faktorer som inverkar på framgångsrik 

relationsmarknadsföring. Lacey (2007) använder förtroende i sin modell för 

relationsdrifkrafter just som en förmedlande variabel, via vilken relationsdrivkrafter 

leder till kundengagemang (figur 3). Då Lacey (2007) testade modellen med 

amerikanska restaurang- och varuhuskunder fick han resultat som stöder motiveringen 

för denna funktion av förtroende. Även resultaten från Srivastavas och Rais (2014) 

undersökning inom livsförsäkringsindustrin, som visade att förtroende har ett 

signifikant positivt samband till kundengagemang, ger stöd för det här även om 

förtroende här inte undersöktes som en förmedlande variabel. I samma linje är 

Fullertons (2011) resultat från hans undersökning med kanadensiska kunder till 

tjänsteföretag, som visade att förtroende leder till både affektivt och normativt 

engagemang. Sambandet mellan förtroende och affektivt engagemang menar Fullerton 

(2003) att även stöds av Morgan och Hunt (1994), som dock inte specifikt uttalar sig 

om att det handlar om sambandet till den affektiva varianten av kundengagemang utan 

diskuterar begreppet som endimensionell. 

Wetzels et al. (1998) i sin tur studerade hur kundernas förtroende för företaget inverkar 

på deras affektiva och kalkylerande engagemang i relationen. I det här fallet skiljde de 

på kundens förtroende i företagets välvilja och förtroende i företagets ärlighet. 

Förtroende i företagets välvilja baserar sig på att kunden litar på att företaget är 

intresserad i kundens välfärd och inte kommer att göra något oförväntat som skulle ha 

negativa följder för kunden, medan förtroende i företagets ärlighet grundar sig på att 

kunden litar på att företaget håller sina löften (Wetzels, et al., 1998). Gällande affektivt 



 
 

 

22 

engagemang visade studiens resultat stöd för att det påverkas positivt av både 

förtroende i företagets välvilja och förtroende i företagets ärlighet. När det kommer till 

kalkylerande engagemang visade det sig att förtroende i företagets välvilja höjde det 

kalkylerande engagemanget, medan dock förtroende i företagets ärlighet hade en 

negativ inverkan. 

I en undersökning med kunder till företag i servicebranschen kom Hennig-Thurau, et 

al. (2000: 384) fram till att förtroende behövs för att forma relationsutbyte, även om de 

menar att det inte ensam räcker till. De säger också att resultaten ger stöd för 

anatagendet av den nyckelroll som förtroende spelar i relationsmarknadsföring som  

Morgan och Hunt (1994) hävdade på. 

 

Figur 3 Förtroende i Laceys modell med dess samband till de övriga elementen 
(sambandet mellan förtroendefördelar och förtroende är hypotiserat av Lacey 
(2007) men inte empiriskt bekräftat). 
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2.5 Kundengagemang 

Kundengagemang har studerats både som en endimensionell och en flerdimensionell 

konstruktion (Lacey, 2007; Fullerton, 2011; Keiningham, et al. 2015). Då Lacey (2007) 

formade modellen för konsumentens relationsdrivkrafter var det vanligare att se på 

kundengagemang som en endimensionell konstruktion (Lacey, 2007). Antagligen som 

en följd av detta, samt att studien av Morgan och Hunt (1994) som Lacey (2007) bygger 

sin modell på också använt sig av en endimensionell syn, diskuteras kundengagemang i 

även i Laceys (2007) modell för relationsdrivkrafter utgående från en endimensionell 

syn. I dagens läge används dock den multidimensionella synen på kundengagemang 

oftare och därför kommer jag också att behandla den. Därmed kommer jag först att 

definiera kundengagemang utgående från det endimensionella synsättet och därefter 

gå in på det flerdimensionella synsättet. 

Kundengagemang och andra närbesläktade begrepp som relationsengagemang, har 

diskuterats av flera författare med en aning olika definitioner. En av de mest citerade 

definitionerna på engagemang är av Moorman, et al. (1992), som definierar 

engagemang i en relation som en bestående önskan att upprätthålla en värderad 

relation. En ytterligare definition som citerats av många författare hör till Morgan och 

Hunt (1994) som definierar relationsengagemang som det att en utbytespartner tror att 

en pågående relation med en annan part är såpass viktig att det motiverar till att göra 

sitt bästa för att upprätthålla relationen, det vill säga den engagerade parten tror att 

relationen är värd att arbeta för så att den skall vara en obestämd tid. Definitionen på 

relationsengagemang innefattar alla relationer som finns mellan företaget och dess 

partners (Morgan & Hunt, 1994) och därmed även kundengagemang. Hennig-Thurau, 

Gwinner och Gremler (2002) fokuserar på kundrelationer i sin beskrivning av 

engagemang då han definierar det som kundens långsiktiga inriktning på en 

affärsrelation, som grundar sig på emotionella band och kundens övertygelse om att 

stanna kvar i relationen ger högre nettofördelar än att avsluta relationen. 

Gemensamma drag som karaktäriserar definitionerna av engagemang är bland annat 

att de tyder på att det handlar om något som spelar sig ut på en tidsrymd som inte 

specificeras på förhand. Moorman, et al. (1992) talar om att det handlar om en 

bestående önskan att uppehålla relationen, Hennig-Thurau, et al. (2002) talar om det 

som kundens långsiktiga inriktning på relationer, medan Morgan och Hunt (1994) i sin 

definition uttrycker det som att arbeta för en relation så att den skall vara i en 

obestämd tid. Det som även kan ses som gemensamt med definitionerna är betoningen 
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av att relationen som engagemanget sker i skall vara värderad (Moorman, et al., 1992), 

anses vara viktig (Morgan & Hunt, 1994), eller ge högre nettofördelar än att avsluta 

relationen (Hennig-Thurau, et al., 2002). En tredje gemensam aspekt i definitionerna 

är att de tyder på att engagemang innebär att kunden är aktiv i relationen i form av att 

upprätthålla förhållandet (Moorman, et al., 1992), arbeta för det (Morgan & Hunt, 1994) 

och hållas kvar i förhållandet (Hennig-Thurau, et al., 2002). Detta stöder även 

Fullerton (2011) som säger att engagemang är en attityd att handla för att upprätthålla 

en relation med en partner.  Av dessa gemensamheter i definitionerna kan man 

sammanställa att till de centrala egenskaperna för kundengagemang hör att den 

engagerade kunden anser sig få värde ur relationen till företaget, vilket motiverar till att 

vara aktiv i relationen för att den skall vara en på förhand obestämd tid. 

En stor del av undersökningen i kundengagemang har sett det som ett endimensionellt 

koncept, men på senare tid har utvecklingen gått mot att se det som flerdimensionellt 

(Lacey, 2007; Fullerton, 2011; Keiningham, et al., 2015). Inom teorin om 

organisationsbeteende, som en stor del av marknadsföringslitteraturen på 

kundengagemang bygger på, är en väl accepterad åsikt att engagemang består av 

dimensionerna affektivt engagemang, fortgående engagemang och normativt 

engagemang (Fullerton, 2011). Inverkan av detta kan man se i senare litteratur om 

kundengagemang, där dock fortgående engagemang ofta diskuteras under termen 

kalkylerande engagemang (Srivastava & Rai, 2014). Dessa tre dimensioner går kort att 

beskriva som kundengagemang baserat på att kunden vill (affektivt engagemang), 

behöver (kalkylerande engagemang) och bör (normativt engagemang) stanna i en 

relation med företaget (Bansal, et al., 2004). 

Affektivt engagemang 

Affektivt engagemang kan beskrivas som kundens positiva emotionella tillgivenhet till 

ett varumärke eller företag, som grundar sig på att kunden identifierar sig med detta 

varumärke eller företag (Evanschitzky, et al., 2006; Fullerton, 2011). Bansal, et al. 

(2004) beskriver affektivt engagemang som tillgivenhet baserad på begär, medan 

Fullerton (2003) menar att i vissa fall kan man till och med använda termen kärlek då 

man talar om kundens tillgivenhet för varumärket eller företaget. Flera författare har 

hävdat att den endimensionella synen på kundengagemang i många 

marknadsföringsstudier, däribland Morgans och Hunts (1994), stöder sig mest på den 

affektiva sidan av engagemang (Fullerton 2011; Lariviere, et al., 2014) 
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Kalkylerande engagemang 

Där affektivt engagemang baserar sig på emotionell tillgivenhet, baserar sig 

kalkylerande engagemang på konsumentens kognitiva utvärdering av relationens värde 

och kostnaderna för att överge relationen, vilka formar ett behov för kunden att 

uppehålla relationen (Wetzels, et al., 1998; Bansal, et al., 2004). Verhoef, et al. (2002) 

menar därför att byteskosnader är viktiga föregångare till den kalkylerande formen av 

kundengagemang. Utöver detta kan behovet för att uppehålla relationen, vilket 

kalkylerande engagemang bygger på, komma från kundens upplevda investeringar i 

relationen eller upplevda bristen på alternativ (Fullerton 2011; Keiningham, et al., 

2015). Keiningham, et al., (2015) hävdar att när det kommer till kalkylerande 

engagemang är det viktigt att skilja mellan det engagemang som relaterar till 

investering i förhållandet och det som relaterar till brist på alternativ. På basen av det 

föreslår Keiningham et al. (2015) till och med att man borde ersätta dimensionen av 

kalkylativt engagemang med två nya dimensioner som han kallar ekonomiskt 

engagemang och påtvingat engagemang.  

Normativt engagemang 

I marknadsföringslitteratur definieras normativt engagemang som den mån som en 

kund känner sig förpliktad att göra affärer med en partner (Fullerton, 2003). 

Normativt engagemang baserar sig på att kundens tro om att ha en förpliktelse att 

stanna i relationen på grund av normer, som ofta är socialt härledda (Keiningham, et 

al., 2015). En form av norm som förpliktelsen kan bygga på är ömsesidighet, det vill 

säga kunden kan känna sig förpliktad att återbetala företagets välvilja som företaget har 

visat (Fullerton, 2011). Kunden kan bland annat känna att den har en plikt att stanna i 

relationen med företaget på grund av de positiva upplevelser de haft med företaget eller 

på grund av att företaget stöder något som är viktigt för kunden (Fullerton, 2011; 

Bansal, et al., 2004). 

2.6 Utfall av kundengagemang 

Kundengagemang har visats vara viktigt för skapande och upprätthållande av 

marknadsföringsrelationer och tillsammans med förtroende har de konstaterats vara 

variabler i avgörande ställning för framgångsrik relationsmarknadsföring (Morgan & 

Hunt, 1994; Lacey, et al., 2007). I Laceys (2007) modell för relationsdrivkrafter har 

kundengagemang formulerats som den variabel, som påverkas av relationsdrivkrafter 
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antingen direkt eller via förtroende, samt leder till utfall som kan ses som tecken på 

lyckad relationsmarknadsföring.  

Dessa två utfall som Lacey (2007) har testat inverkan av kundengagemang på är 

konsumentens ökade avsikter för uppköp och andel av konsumentens plånbok. Lacey 

(2007) har använt de här två för att mäta upprepat köpbeteende, som är ett vanligt 

mått på lyckad relationsmarknadsföring. Både kundens ökade köpavsikter och ökad 

andel av kundens plånbok har Lacey (2007) valt att mäta genom kundens  avsikter, i 

stället för verkligt beteende. Valet motiverade Lacey (2007) med att det är ett 

ersättande mått för verkligt köpbeteende som ofta används, eftersom ifall man skulle 

mäta verkligt beteende kunde man gå miste om information speciellt i sammanhang av 

köp av produkter eller tjänster som har längre tidsintervall mellan köpen. Detta är 

speciellt relevant för produkter med lång livslängd som till exempel hushållsaparater, 

men även för tjänster som hårklippning då mellanrummen mellan köpen där också kan 

vara relativt långa. Dessutom kan man tänka sig att kunden inte ännu har hunnit köpa 

produkten eller tjänsten på nytt, men kommer att göra det och då skulle man gå miste 

om den här informationen ifall man mäter verkligt beteende som inte kan beakta 

framtida handlingar. 

2.6.1.1 Ökade avsikter för uppköp 

I undersökningen hittade Lacey (2007) bevis på att kundengagemang leder till både 

ökade avsikter för uppköp och större andel av kundens plånbok i kontext av 

amerikanska varuhus- och restaurangkunder. Även Verhoef, et al. (2002) hittade stöd 

för att kundengagemang leder till ökade uppköp. Verhoef, et al. (2002) kom fram i sin 

studie med kunder av ett nederländskt försäkringsbolag att den affektiva formen av 

kundengagemang leder till konsumentens ökade avsikter för uppköp, medan han dock 

inte undersökte den kalkylerande och normativa formens inverkan. Utöver detta har 

man hittat stöd för att ökade uppköp föregås av lojalitet mot företaget, vilket 

kundengagemang ofta har setts vara föregångare till (Meyer-Warden, 2008; 

Evanschitzky, et al., 2012). Förutom att kunden naturligtvis kan öka sina uppköp 

genom att köpa flera av samma produkt eller tjänst kan kunden välja att köpa även 

andra produkter eller tjänster av företaget (Harrison & Ansell, 2001). 
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2.6.1.2 Större andel av kundens plånbok 

Det är viktigt att förstå vad som leder till att kunden gör mera uppköp, men också det 

vad som leder till att kunden gör en större andel av sina uppköp hos företaget då de 

kunder vars plånbok man endast har en liten andel av kan vara värdefulla för att öka 

försäljningen genom att få dessa kunder att flytta en större del av sina köp till företaget 

(Du, Kamakura & Mela 2007). Sambandet mellan kundengagemang och andel av 

kundens plånbok finns det få undersökningar på, men däremot har andel av kundens 

plånbok undersökts i relation till andra faktorer som är relaterade till 

relationsmarknadsföring. Bland annat har det undersökts hur stamkundsprogram, som 

används för att skapa kundengagemang, inverkar på andelen av kundens plånbok och 

man har kommit fram till att företag kan uppnå ökad andel av kundens plånbok med 

hjälp av stamkundsprogram (Meyer-Waarden, 2007; Wirtz, et al., 2007). Dessutom har 

Evanschitsky, et al. (2012) hittat stöd för att även andel av kundens plånbok inverkas 

positivt av lojalitet, vilket som tidigare nämndes brukar föregås av kundengagemang. I 

sin undersökning kom Evanschitsky, et al. (2012) fram till att lojaliten hade ännu 

starkare inverkan på andel av kundens plånbok då den var riktad mot företaget, jämfört 

med då lojaliteten var riktat mot företagets stamkundsprogram. Detta kan tolkas som 

att det krävs mera för att förklara ökad andel av kundens plånbok än ett lyckat 

stamkundsprogram.  

2.6.1.3 Word of mouth 

Utöver de två utfallen som Lacey testade i sin modell har andra studier även undersökt 

ytterligare utfall av kundengagemang.  Ett utfall som flera studier har hittat bevis för att 

kundengagemang och speciell affektivt kundengagemang leder till är word of mouth 

samt den internetbaserade varianten elektronisk word of mouth. Bland annat Brown, et 

al. (2005) har kommit fram till att då kundengagemang fungera som en medlare för 

kundens identifiering med företaget har det en signifikant inverkan på word of mouth. 

Kundens identifiering som Brown, et al. (2005) undersökte kan ses nära relaterade 

med delade värderingar som fungerar som drivkraft för kundengagmeng i  Laceys 

(2007) modell för kundengagemang. Laceys, et al. (2007) studie i sin tur kom fram 

med resultat som visade att positiv särbehandling, vilken också förekommer som en 

drivkraft i Laceys (2007) modell, har ett positivt signifikant samband till word of mouth 

genom engagemang som medlare. Fullerton (2003) igen menar på basen av sin 

undersökning att det skulle vara mer specifikt den affektiva sidan av engagemang som 

har en positiv inverkan på word of mouth. I undersökningen hittade Fullerton (2003) 
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stöd för sambandet mellan affektivt engagemang och word of mouth, men inte mellan 

kalkylerande engagemang och word of mouth. Han menar att det antagligen beror på 

att även om kalkylerande engagemang bidrar till att kunden stannar kvar i relationen 

med företaget, känner sig kunden fångad och vill därför inte ge stöd i form av word of 

mouth (Fullerton, 2003). 

Även då det kommer till den elektroniska formen av word of mouth har man hittat stöd 

för sambandet mellan kundengagemang och viljan att sprida word of mouth (Tsao & 

Hsieh, 2012; Cheung & Lee, 2012). Cheung och Lee (2012) hittade mer specifikt stöd 

för att kundens känsla av tillhörighet genom kundengagemang som medlare leder till 

kundens avsikt för att sprida elektronisk word of mouth. Känslan av tillhörighet hör 

ihop med den affektiva sidan av engagemang, men Cheung och Lee (2012) undersökte 

också sambandet mellan kundens vilja att sprida elektronisk word of mouth och 

känslan av reciprocitet samt moralisk plikt vilka är länkade med kalkylerande 

engagemang men hittade inte stöd för detta, vilket står i linje med Fullertons (2003) 

resultat.  

Word of mouth har definierats som informell personlig kommunikation, mellan en 

kommunicerande part som upplevs icke-kommersiell och en mottagande part, gällande 

ett varumärke, produkt, organisation eller tjänst (Harrison-Walker, 2001). Då internet 

blivit allt kraftigare som medel för informationsutbyte har även word of mouth fått en 

ytterligare form, nämligen elektronisk word of mouth. Elektronisk word of mouth 

skiljer sig från den traditionella word of mouth då det kommer till mediet som används 

för  förmedlingen. I och med att elektronisk word of mouth förmedlas genom till 

exempel social media, bloggar, diskussionsforum på nätet och websidor ägnade för 

resenssioner (Cheung & Lee, 2012), behöver det inte nödvändigtvis handla om 

personlig kommunikation som i Harrison-Walkers (2001) definition på word of mouth. 

2.7 En uppdaterad modell för relationsdrivkrafter 

På basen av teorigenomgången har jag sammanställt en uppdaterad modell för 

konsumentens drivkrafter för kundengagemang (figur 4) som kommer att testas med 

finska frisörsalongskunder i den empiriska delen av avhandlingen. I den uppdaterade 

modellen har word of mouth tillagts som ett utfall av kundengagemang och därmed 

innefattar modellen 13 hypotiserade samband till skillnad från Laceys (2007) modell 

som undersökte 12 samband. Hypoteserna som den uppdaterade modellen bygger på 

kommer att beskrivas nedan. 
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Figur 4 Den uppdaterade modellen för konsumentens drivkrafter för kundengagemang 
med de 13 hypotiserade sambanden. 

H1: Förtroende har en positiv inverkan på kundengagemang 

Förtroende antas ha en central roll för skapandet av kundengagemang. Samtidigt som 

förtroende antas ha en positiv inverkan på kundengagemang antas den även fungera 

som en förmedlande variabel mellan en del av drivkrafterna i modellen. 

H2: Ekonomiskt värde har en positiv inverkan på kundengagemang 

Ekonomiskt värde antas ha en positiv inverkan på kundengagemang. Det ekonomiska 

värdet i detta sammanhang utgörs av kundens uppfattning av värdet som uppkommer 

genom en avvägning mellan de fördelar och uppoffringar tjänsten innebär. 

H3: Byteskostnader har en positiv inverkan på kundengagemang 

Byteskostnader antas ha en positiv inverkan på kundengagemang. Byteskostnaderna 

utgörs i detta sammanhang av de kostnader kunden upplever i form av det kunden går 

miste om vid byte av företag och det som krävs i pengar, tid och besvär för att upprätta 

den nya kundrelationen. 
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H4: Igenkännande av kund har en positiv inverkan på kundengagemang 

Igenkännande av kund antas ha en positiv inverkan på kundengagemang. 

Igenkännande av kund utgörs i detta sammanhang av det att företaget och dess 

anställda får kunden att uppleva sig personligen igenkänd under den växelverkan som 

sker mellan parterna. 

H5: Delade värderingar har en positiv inverkan på kundengagemang 

H6: Delade värderingar har en positiv inverkan på förtroende 

Delade värderingar antas ha en positiv inverkan på kundengagemang och förtroende. 

Med delade värderingar avses i denna undersökning den mån i vilken kundens och 

företagets övertygelser om vilket beteende, mål och policyn är viktiga eller oviktiga, 

lämpliga eller olämpliga och rätt eller fel upplevs stämma överens av kunden. 

H7: Förtroendefördelar har en positiv inverkan på kundengagemang 

H8: Förtroendefördelar har en positiv inverkan på förtroende 

Förtroendefördelar antas ha en positiv inverkan på kundengagemang och förtroende. 

Med förtroendefördelar avses den lättnaden kunden upplever av att veta vad hen kan 

förvänta sig av tjänsten i en etablerad relation med ett företag. 

H9: Positiv särbehandling har en positiv inverkan på kundengagemang 

Positiv särbehandling antas ha en positiv inverkan på kundengagemang. Positiv 

särbehandling undersöks i denna avhandling som de förmåner kunden erbjuds i form 

av ekonomiska fördelar och bättre service som inte vanligtvis erbjuds kunderna. 

H10: Företagets varumärkesrykte har en positiv inverkan på förtroende 

Företagets varumärkesrykte antas ha en positiv inverkan på förtroende. Företagets 

varumärkesrykte är i denna undersökning konsumentens uppfattning om företagets 

helhetliga attraktivitet innefattande den kvalitet som associeras med företaget. 

H11: Kundengagemang har en positiv inverkan på ökade avsikter för uppköp 

Kundengagemang antas ha en positiv inverkan på kundens ökade avsikter för uppköp. 

Med kundens ökade avsikter för uppköp avses i denna undersökning kundens avsikter 

för att öka uppköpen hos företaget och här mäts inte verkligt beteende för att inte gå 

miste om information i form av framtida handlingar. 

H12: Kundengagemang har en positiv inverkan på större andel av kundens plånbok 

Kundengagemang antas ha en positiv inverkan på att företaget uppnår en större andel 

av kundens plånbok. Med andel av kundens plånbok avses den proportion av uppköp 
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som kunden centrerar av sina uppköp inom en viss bransch till företaget till vilken 

kundengagemanget undersöks. Även gällande andel av kundens plånbok undersöks 

kundens avsikter för att inte gå miste om information just i form av framtida 

handlingar. 

H13: Kundengagemang har en positiv inverkan på word of mouth 

Kundengagemang antas slutligen ha en positiv inverkan på kundens avsikter för att 

sprida positiv word of mouth om företaget. Likt de andra hypoteserna om relationerna 

till positiva utfall av kundengagemang är det även i fallet för word of mouth kundens 

avsikter som är av intresse för undersökningen. 
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 METOD 

I detta kapitel kommer jag att presentera val av metod för avhandlingens undersökning 

samt det hur jag gått till väga då jag har utfört den. Först diskuterar jag val av 

forskningsansats och undersökningsstrategi. Därefter går jag in på undersökningens 

forskningsdesign där jag beskriver hur data har samlats in, undersökningens enkät har 

byggts upp och urval har gjorts. 

2.8 Val av forskningsansats och undersökningsstrategi 

Den forskningsansats som används i en undersökning har i grunden att göra med ifall 

man använder sig av data för att utveckla ny teori eller testa befintlig teori. Då man 

använder sig av en induktiv forskningsansats rör man sig från datainsamling till teori, 

medan vid deduktiv forskningsansats går man från befintlig teori till datainsamling 

(Saunders, et al., 2012). Då mitt syfte är att testa befintlig teori, det vill säga Laceys 

(2007) modell för relationsdrivkrafter för kundengagemang, kommer jag att använda 

mig av en deduktiv forskningsansats. Dessutom är undersökningen en tvärsnittsansatts 

då den undersöker fenomenet under en viss tidpunkt genom en enkätundersökning 

(Saunders 2012: 190). 

En undersökningsstrategi som ofta förknippas med deduktiv forskningsansats är 

kvantitativ undersökning (Saunders 2012:162). Då syftet för denna avhandling är att 

testa Laceys (2007) modell med finska kunder till frisörsalonger, är det naturligt att 

använda en kvantitativ studie i form av enkätundersökning, som även Lacey (2007) 

gjorde då han utförde sin empiriska studie. Dessutom tillåter en kvantitativ studie att 

svara på frågor om en större grupp även då man endast har resurser för att undersöka 

en mindre grupp (Eliasson 2010:30), vilket är fallet i denna studie. Detta är möjligt 

genom att göra generaliseringar ur en mindre grupp (Eliasson 2010: 21), men med 

hjälp av kvantitativa studier kan det vara svårt att undersöka företeelser som inte är 

kvantitativa till grunden (Eliasson 2010: 28). Eliasson (2010:31) påpekar att det även 

är möjligt att kombinera metoder, förutsatt att kombinationen passar med tanke på 

undersökningens ändamål och de resurser man förfogar över. Kombinationen kan 

göras i olika skeden av undersökningen, men med tanke på de resurser jag förfogar 

över har jag valt att kombinera kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag genom 

en samtidig blandad metod (Saunders 2012:167). Detta kallas även samtidig 

trianguleringsdesign (Saunders 2012:167). Då man använder en samtidig 
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trianguleringsdesign kan resultaten från båda metoderna tolkas tillsammans, vilket 

oftast ger en mer fullständig bild än vad användning av en enda metod ger (Eliasson 

2010:31; Saunders 2012:167). I praktiken har jag gjort detta genom att använda en 

kvantitativ enkätundersökning med kvalitativa inslag i form av öppna frågor i slutet av 

enkäten. 

2.9 Forskningsdesign 

I det här kapitlet kommer jag att beskriva hur enkäten för undersökningen har byggts 

upp, hur datainsamlingen har skett och hur respondenterna har valts. Det är viktigt 

enligt Saunders, et al. (2012:192–193) att detta görs helt transparent så att andra kan 

utvärdera studien med tanke på undersökningens reliabilitet och validitet, samt 

möjligtvis replikera studien. 

2.9.1 Insamling av data 

Det finns flera sätt att samla in data, varav jag valt att använda en via internet 

förmedlad enkät. Vidare valde jag att samla in data med hjälp av det webbaserade 

enkätverktyget Webropol (version 2.0). Åt en del av respondenterna skickade jag ett 

följebrev med en länk till undersökningen via epost och åt en del via ett privat 

meddelande på sociala nätverkstjänsten Facebook. Följebreven var dels personligt 

skrivna, även om alla innehöll samma information, för att säkerställa respondentens 

motivation att svara på enkäten. Enligt Saunders, et al. (2012: 446) spelar följebrevet 

en viktig roll för just svarsprocenten. 

Då jag valde metod för att samla in data ansåg jag med tanke på de resurser jag hade 

tillgängliga i form av tid och finansiering, att en webbaserad enkät är den mest effektiva 

metoden. Det är mycket viktigt att planera och testa enkäten väl före den skickas ut, 

men i själva insamlingsskedet är forskarens roll väldigt liten (Saunders, et al. 

2012:417–421). Som en följd av att jag inte var närvarande då respondenterna svarade 

på enkäten kunde jag också minimera risken för att jag skulle leda respondentens svar 

och dessutom menar Saunders, et al. (2012:420) att sannolikheten för att respondenten 

skulle svara enligt det som hen tror att jag vill höra eller att är socialt accepterat 

minimeras. För att ytterligare försäkra resultatens reliabilitet informerade jag 

respondenten både i följebrevet och i instruktionerna för enkäten att all information 

och de svar som ges är anonyma. Överlag torde ämnet inte vara känsligt för 

respondenterna, men just genom att säkerställa respondenternas anonymitet och noga 
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fundera ut och testa frågeställningarna har jag strävat till att respondenterna skall 

känna sig bekväma att svara sanningsenligt på frågorna. Då jag använde mig av en 

anonym webbaserad enkät med så enkla frågor som möjligt, om ett lättförståeligt 

ämne, samt med klara instruktioner och tydlig layout kunde jag också maximera 

svarsprocenten för de utskickade enkäterna (Saunders, et al. 2012:419). 

2.9.2 Enkätens uppläggning 

Då syftet för denna avhandling är att testa Laceys (2007) modell för drivkrafter för 

kundengagemang har jag byggt upp enkäten (bilaga 1) utgående från den enkät som 

Lacey (2007) använde i sin studie. Enkäten var dock relativt lång vilket orsakades av att 

Lacey (2007) använde många nästan identiska frågor för varje variabel. Motivet har 

antagligen varit att använda de nästan identiska frågorna som kontrollfrågor. Saunders, 

et al. (2012:430–431) varnar dock för att användning av kontrollfrågor kan leda till att 

respondenten uttröttas av mängden frågor och som en följd automatiskt svarar lika på 

frågor som hen märker att är liknande. Då jag testade första versionen av enkäten som 

innehöll alla frågor ur Laceys (2007) enkät fick jag som respons just att enkäten var för 

lång och att man svarar lika på en stor del av frågorna som är svåra att skilja från 

varandra. Därför valde jag att ta bort en del av frågorna men var samtidigt noga med att 

de frågor jag höll kvar skulle mäta samma sak som frågorna i Laceys (2007) enkät. Jag 

valde dessutom att lägga till några frågor för att säkerställa att frågorna mäter alla 

aspekter samt några öppna frågor i slutet av enkäten för att låta respondenten mer fritt 

yttra sig om ämnet.  

Innan jag publicerade enkäten testade jag den genom ett pilottest med sju 

respondenter. Efter att testrespondenterna hade fyllt i enkäten bad jag dem svara på 

hur länge det tog att svara på enkäten, ifall instruktionerna var tydliga, ifall någon fråga 

var otydlig eller kändes obekväm att svara på, hur längden av enkäten kändes och ifall 

det fanns något annat som jag borde tänka på. Dessa är frågor som Saunders, et al. 

(2012:452) rekommenderar att man utreder under ett pilottest av enkäten, vilken de 

poängterar att är mycket viktig att utförs för att garantera reliabiliteten och validiteten 

av studien. Responsen jag fick i samband med pilottestet tydde på att instruktionerna 

för enkäten var tydliga, längden av enkäten var bra men kunde inte heller göras längre 

och att ingen av frågorna kändes obekväm att svara på. Några av frågorna visade sig 

dock vara en aning otydliga för respondenterna och på basen av kommentarerna kunde 

jag formulera om de otydliga frågorna. 
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I början av enkäten frågade jag även efter respondentens basinformation i form av kön, 

ålder, sysselsättning och boendeort. Dessa frågor använde jag för att säkerställa att 

respondenten hör till målgruppen som består av finska kunder. Dessutom kunde jag 

med hjälp av basinformationen kolla att mitt sampel är representativt för 

undersökningens målgrupp. Efter ifyllning av basinformationen instruerades 

respondenten att svara på de följande frågorna utgående från den frisörsalong som 

respondenten använder oftast. Därefter följde frågor som var avsedda för att 

representera de olika variablerna i Laceys (2007) modell. Frågorna var grupperade 

enligt den variabel som den var avsedd att mäta i modellen, vilket dock inte uppgavs för 

respondenten för att inte leda svaren. Frågorna gällande kundengagemang, förtroende 

och relationsdrivkrafterna ombads respondenterna svar med hjälp av en sjugradig 

likertskala där ändorna var definierade som 1 = ”täysin eri mieltä” och 7 = ”täysin 

samaa mieltä”. För frågorna som var avsedda för att mäta utfallen av kundengagemang, 

det vill säga ökade avsikter för uppköp, större andel av konsumentens plånbok och 

word of mouth definierades ändorna som 1 = ”hyvin epätodennäköistä” och 7 = ”hyvin 

todennäköistä”. 

Kundengagemang valde jag att mäta med påståendet ”suhteeni kyseisen yrityksen 

kanssa on vahva – olen hyvin sitoutunut jatkamaan sitä”. I testversionen av enkäten 

hade jag kvar två av Laceys (2007) frågor som mätte kundengagemang då de andra 

frågorna han använt var nästan identiska. Efter testet bestämde jag mig dock för att ta 

bort även frågan ”suhteeni yrityksen kanssa on sen ylläpitämiseen vaadittavan vaivan 

arvoinen”, då det kom fram under testningen av enkäten att frågan var otydlig. 

Förtroende mättes i enkäten med hjälp av påståendet ”kokemukseni mukaan kyseiseen 

yritykseen voi luottaa”. Även här hade jag i testskedet skalat ner frågorna till två, 

nämligen ”kokemukseni mukaan kyseinen yritys on rehellinen” och ”kokemukseni 

mukaan kyseisen yrityksen voi luottaa toimivan oikein”. Under testningen av enkäten 

visade det sig dock att frågorna förstods fel eller var förvirrande för respondenterna och 

därför valde jag att använda mig av den ovannämnda frågan som även var en av de 

frågor som Lacey (2007) hade använt. 

Även för frågorna som var avsedda för att mäta drivkrafterna för kundengagemang 

hade jag redan före testningen av enkäten tagit bort en del av de frågor som Lacey 

(2007) använde i sin enkät. För att mäta byteskostnader lade jag till en fråga som Lacey 

(2007) inte hade i sin enkät för att också få med inverkan av förmåner på de 

byteskostnader som kunden upplever, vilket kom fram som en form av byteskostnad i 
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teorigenomgången. Även i den undersökning av Jones, et al., (2000) ur vilken Lacey 

(2007) hade anpassat frågorna mätte man byteskostnaderna i form av ekonomiska 

uppoffringar. För att mäta förtroendeförmåner formulerade jag om en av Laceys (2007) 

frågor så att i stället för att använda ordet ”anxiety” använde jag mig av ett av dess 

antonym eftersom ordet skulle ha haft en för sammanhanget onödigt kraftig betydelse i 

det finska språket. Därmed formulerade jag påståendet som ”Minulla on rauhallisempi 

mieli, kun asioin kyseisen yrityksen kanssa kuin muiden 

parturiliikkeiden/kampaamojen kanssa”.  

Efter frågorna som mäter drivkrafterna för kundengagemang tog respondenterna 

ställning till påståenden som var avsedda för att mäta de positiva utfallen av 

kundengagemang. Här använde jag samma frågor som Lacey använde för att mäta 

ökade avsikter för uppköp och  större andel av konsumentens plånbok. Då frågorna för 

en del av respondenterna visade sig oklara under testningen förtydligade jag dem 

genom att i översättningen lägga till ”(enemmän) kuin aikaisemmin” medan Lacey inte 

hade det med i sin frågeställning. Dessutom lade jag till två frågor varav ena var avsedd 

för att mäta word of mouth överlag och andra elektronisk word of mouth. Frågan för 

word of mouth anpassade jag ur Brown, et al. (2005) och elektronisk word of mouth 

anpassade jag ur Tsao & Hsieh (2012). 

I slutet av enkäten bads respondenten svara på fyra öppna frågor, vilka dock var 

frivilliga för att inte de skulle leda till att respondenterna på grund av dem inte slutför 

enkäten.  Målet med de öppna frågorna var att låta respondenterna med egna ord 

berätta om vad de uppskattar i kundrelationer med frisörsalonger och vad som kunde 

få dem att avbryta relationen. Dessa var avsedda för att kunna trianguleras med 

resultaten från de slutna frågorna och möjligtvis kunna ge nya insikter i ämnet. Redan 

under testskedet visade de öppna frågorna lovande resultat. 

2.9.3 Val av respondenter 

Målpopulationen för denna undersökning är finländare som har en kundrelation till en 

frisörsalong. Respondenterna för undersökningen valdes ut genom ett icke-

slumpmässigt urval. Samplet bestod av 123 finska frisörsalongkunder, i enlighet med 

undersökningens målpopulation. Urvalstekniken som jag använde mig av för att nå 

undersökningens målpopulation var en blandning av självval och snöbollsurval 

(Saunders, et al., 2012). Dessa tekniker användes för att säkerställa att respondenterna 

skulle vara informativa med tanke på att de har en relation till en frisörsalong, vilket är 
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viktigt med tanke på att utesluta personer som antingen själv klipper sitt hår eller får 

det gjort av en familjemedlem och inte har en kundrelation till en frisörsalong. 

I praktiken gick urvalsprocessen ut på att jag kontaktade respondenter som jag viste att 

skulle sannolikt vara representativa för undersökningens målpopulation, det vill säga 

finländare som har en kundrelation till en frisörsalong. Enligt principen för 

snöbollsurval fick jag dessutom ytterligare respondenter genom rekommendationer av 

tidigare respondenter. Med de här urvalsteknikerna strävade jag till att respondenterna 

skulle vara representativa för målpopulationen och att svarsprocenten samt 

motivationen för att svara med omtanke på frågorna skulle vara hög. Detta var speciellt 

viktigt då jag inte betalade någon lön eller erbjöd någon annan form av belöning åt 

respondenterna. 
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3 FINSKA FRISÖRSALONGKUNDERS DRIVKRAFTER FÖR 

KUNDENGAGEMANG 

I detta kapitel kommer jag att presentera bearbetningen och analysen av data, samt 

presentera resultaten av undersökningen. Jag börjar med att presentera 

respondenterna varefter jag går igenom hur jag bearbetat och analyserat data genom en 

strukturell ekvationsmodell. Därefter diskuterar jag resultaten av den strukturella 

ekvationsmodellen tillsammans med svaren på de öppna frågorna mot bakgrunden av 

den teoretiska referensramen. Avslutningsvis diskuterar jag implikationer, 

undersökningens kvalitet och förslag till fortsatt forskning. 

3.1 Presentation av respondenter 

I avhandlingens enkätundersökning deltog totalt 123 respondenter som var bosatta på 

24 olika orter. Undersökningens sampel visade sig inte vara representativt för hela 

finska befolkningen, utan representerar en del av den vilket inte ursprungligen var 

undersökningens mål. 

 

Tabell 1 Statistik över undersökningens respondenter. 
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Undersökningens sampel representeras starkt av personer som är bosatta på 

huvudstadsregionen och är 20-29 år gamla. Dessutom är majoriteteten av 

respondenterna i arbetslivet eller studerar. Även om åldersgruppen 20-29 år är starkast 

representerad är även de andra åldersgrupperna representerade till en viss mån, 

bortsett från den svagt representerade åldersgruppen under 20 år (1,6 %) och 

åldersgruppen över 70 år (0 %). Majoriteten av respondenterna var dessutom kvinnor 

(68,3 %). Detta är något som bör beaktas vid generaliseringar utgående från studiens 

resultat.  

3.2 Analys av data 

För att analysera och bearbeta data använde jag mig av IBM SPSS statistics 23 och IBM 

SPSS AMOS 23. Jag började med att skilja åt variablerna som mätte 

bakgrundsinformation av respondenter och de öppna frågorna från variablerna som 

var avsedda för att mäta delarna i relationsdrivkraftsmodellen för kundengagemang. 

Detta gjorde jag eftersom min avsikt inte var att relatera bakgrundsinformationen till 

de andra variablerna utan endast använda dem för att beskriva respondenterna för 

undersökningen.  

Jag började bearbetningen av data med att granska det för saknade fall, vilka inte 

förekom som väntat då flervalsfrågorna för relationsdrivkrafterna, förtroende, 

kundengagemang och utfallen av kundengagemang var definierade som obligatoriska i 

enkäten. Därefter granskade jag data för uteliggande fall med hjälp av box plottar, som 

visade att det fanns några. Dessa krävde dock inte åtgärder, eftersom jag genom att 

jämföra variablernas medelvärde med deras fem procents trimmade medelvärde kunde 

konstatera att de inte har en betydande inverkan på data. För alla variabler var 

skillnaden mellan medelvärdet och det fem procents trimmade medelvärdet under 0,2 

procentenheter. Dessutom då det handlar om variabler som mäter respondenternas 

åsikter på en sjugradig likertskala kan man konstatera att det inte finns något som 

uteliggare utan enbart skiljande åsikter hos respondenterna.  

Analysen av data utförde jag genom en strukturell ekvationsmodell (SEM) innefattande 

en konfirmerande faktoranalys och en pathanalys. SEM analysen består av två delar, 

nämligen en mätmodell (eng. measurement model) där man testar hur det insamlade 

data passar in i de konstruktioner som specificerats på basen av teori med hjälp av en 

konfirmerande faktoranalys och en strukturell modell (eng. structural model) där man 

testar hypotiserade samband mellan dessa konstruktioner genom en pathanalys.  
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SEM går ut på att man använder sig av faktorer som man observerat för att 

representera konstruktioner (Hair, et al., 2010). Faktorerna är direkta mått på någon 

företeelse och i denna undersökning har mätningen skett genom en enkät med frågor 

som svaras på en sjugradig likertskala. Frågorna i enkäten fungerar som mått på de 

företeelser, det vill säga konstruktioner som jag undersöker. Till exempel 

konstruktionen företagets varumärkesrykte representeras av faktorerna som mäts med 

frågan om respondenten håller med om att företaget har ett gott rykte och frågan om 

företaget är känt för att ge god service. Konstruktionerna är då inte direkta mått, utan 

representeras matematiskt av de observerade faktorerna (Hair, et al., 2010). 

Konstruktionerna i sin tur har relationer sinsemellan och till skillnad från variabler i 

övriga multivariata metoder kan en konstruktion i SEM fungera samtidigt som en 

beroende- och oberoendevariabel  (Hair, et al., 2010), vilket är fallet för förtroende och 

engagemang i denna undersökning. 

Mätmodellen 

Efter att jag förberett data i SPSS fortsatte jag med att ställa upp mätmodellen. 

Mätmodellen hade inte tillräckligt med frihetsgrader och var därför inte identifierbar. 

Problemet hade att göra med att jag använt för vissa konstruktioner enbart en faktor. I 

SEM förespråkas användning av tre eller flera faktorer som representerar en 

konstruktion för att undvika dessa problem (Hair, et al., 2010). Dock har det 

konstaterats att vissa konstruktioner inte kan representeras av flera faktorer eller att 

detta inte är ändamålsenligt ifall konstruktionen kan representeras täckande med en 

enda faktor (Hair, et al. 2010:701). I fallet av denna undersökning skulle enkäten, som 

redan tidigare konstaterades, ha blivit för lång för att respondenterna skulle ta sig tid 

att svara på den ifall varje konstruktion skulle ha representerats av tre eller flera 

faktorer. Dessutom kom det fram i testskedet att utmattning på grund av för många 

frågor skulle ha lett till att respondenterna utan eftertanke automatiskt svarar samma 

på liknande frågor. Då konstruktionerna i undersökningen kunde effektivt mätas med 

en faktor per konstruktion valdes detta för en del av konstruktionerna.  För att åtgärda 

problemet med för få frihetsgrader specificerade jag som Hair, et al. (2010) föreslår på 

förhand felvariansen och faktorladdningen för de faktorer som ensamma 

representerade en konstruktion. Dessa specificerade jag till värden som Anderson och 

Gerbing (1988) rekommenderar, så att felvariansen är 0,1 gånger faktorns 

standardavvikelse i kvadrat (θ𝑥  = 0,1 * 𝑆𝑥
2 ) och faktorladdningen är 0,95 gånger 

faktorns standardavvikelse (λ𝑥 = 0,95 * 𝑆𝑥).  



 
 

 

41 

Efter detta var modellen identifierbar och mätmodellens begreppsvaliditet kunde 

utvärderas. Då man utvärderar mätmodellens begreppsvaliditet utgår man från mått 

från test som kan delas in i mått på konvergent validitet och diskriminativ validitet. Då 

man mäter konvergent validitet granskar man signifikansen av faktorladdningar, 

average variance extracted (AVE) och begreppsreliabilitet (Hair, et al., 2010). 

Konvergent validitet utvärderas på basen av mått på till vilken mån en konstruktion 

verkligen skiljer sig från de andra genom att jämföra hur värdena på AVE för två 

konstruktioner jämför sig till den beräknade korrelationen mellan konstruktionerna i 

kvadrat (Hair, et al., 2010). 

Till en början visade modellen problem med konvergent validitet för byteskostnader, 

varför jag beslöt att lämna bort faktorn som mäts av frågan ” Vaihtaminen kyseisestä 

yrityksestä toiseen kilpailevaan parturiliikkeeseen/kampaamoon vaatisi enemmän 

aikaa ja vaivaa kuin olen valmis uhraamaan” så att byteskostnader representeras av 

enbart frågan ”Vaihtaminen kyseisestä yrityksestä toiseen kilpailevaan 

parturliikkeeseen/kampaamoon vaatisi, että luovun kyseiseltä yritykseltä saamistani 

eduista, joita arvostan”. Dessutom visade sig word of mouth och förtroendefördelar ha 

problem med diskriminativ validitet och reliabilitet vilket ledde till att jag efter att ha 

granskat faktorladningarna lämnade bort fakorerna som mäts av frågorna ”Minulla on 

rauhallisempi mieli, kun asioin kyseisen yrityksen kanssa kuin muiden 

parturiliikkeiden/kampaamojen kanssa” och ” Olisitko valmis antamaan muiden 

internetin ja sosiaalisen median käyttäjien tietää, että olet kyseisen yrityksen asiakas?” . 

Detta betyder att förtroendefördelar endast representeras av frågan ”tiedän mitä 

odottaa kun asioin kyseisen yrityksen kanssa” medan word of mouth representeras 

ensam av frågan ”kuinka todennäköisesti suosittelisit kyseistä yritystä ystävällesi?”. 

Dessa förändringar måste beaktas då resultaten av analysen tolkas men 

konstruktionerna kan ändå anses representeras väl av de kvarstående faktorerna. Efter 

förändringarna visade mätmodellen både god begreppsvaliditet och Goodness-of-fit 

(GOF) mått för mätmodellen. Då man utvärderar passligheten av modellen säger Hair, 

et al. (2010:678) att man skall använda sig av flera GOF mått vilka skall innefatta χ² 

värdet med frihetsgrader, ett absolut GOF mått, ett inkrementellt GOF mått, ett 

goodness-of-fit index och ett badness-of-fit index.  

Chi² testet var icke-signifikant vilket tyder på god passlighet för modellen (χ² = 49 df = 

47 p = 0,39). Passligheten av modellen stöds även av de andra GOF måtten (se tabell 2) 

som representerar de typer av GOF mått som Hair, et al. (2010) förespråkar. 
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Tabell 2 GOF mått för mätmodellen 

Strukturella modellen 

Efter att mätmodellen visar goda mått på begreppsvaliditet och goodnes-of-fit är det 

nästa steget att upprätta och testa den strukturella modellen. I den strukturella 

modellen specificeras de på basen av teorin hypotiserade sambanden mellan 

konstruktionerna. Även den strukturella modellen utvärderas på basen av GOF mått. 

För strukturella modellen visade Chi² testet ett signifikant värde på fem procents 

signifikansnivå vilket i och för sig inte är önskvärt (χ² = 101,24 df = 76 p = 0,03). Enligt 

Hair, et al. (2010:672) kan man dock vänta sig signifikanta p-värden för chi² testet då 

modellen har fler än 12 observerade variabler vilket denna modell har. Därför säger 

Hair, et al. (2010) att man även bör granska de andra måtten för GOF då man 

utvärderar modellen. I fallet för denna undersökning stöder de övriga GOF måtten (se 

tabell 3) passligheten för modellen och därför kan det konstateras att den har god 

passlighet. 

 

Tabell 3 GOF mått för strukturella modellen 

Då modellen visar goda resultat för goodness-of-fit är nästa steg att granska resultaten 

från de estimerade strukturella koefficienterna, det vill säga de hypotiserade 

sambanden i undersökningen. Av de totalt 13 hypotiserade sambanden visade sig nio 

ha signifikanta t-värden, det vill säga hypoteserna om att dessa samband finns kan 

accepteras. De hypotiserade sambanden som inte stöddes var (H5) mellan delade 

värderingar och kundengagemang, (H6) delade värderingar och förtroende, (H7) 

förtroendefördelar och kundengagemang samt (H9) positiv särbehandling och 
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kundengagemang. I tabellen (tabell 4) nedan kan man se estimaten för de olika 

hypotiserade sambanden som visar hur starkt sambandet är, samt t-värdet som visar 

sambandets signifikans. Till näst kommer jag att diskutera resultaten från den 

strukturella modellen tillsammans med svaren från de öppna frågorna i 

enkätundersökningen mot bakgrund av den teoretiska referensramen. 

 

Tabell 4 Resultat från strukturellmodell (Estimaten är standardiserade estimat) (* p < 
0,05; ** p < 0,01; *** p <0,001)  

3.3 Finska frisörsalongkunders ekonomiska relationsdrivkrafter 

I modellen för finska frisörsalongkunders relationsdrivkrafter för kundengagemang 

representerades de ekonomiska drivkrafterna av ekonomiskt värde och byteskostnader. 

Här kommer jag att diskutera hur de ser ut utgående från resultaten från den 

strukturella modellen och svaren på de öppna frågorna, mot bakgrunden av den 

teoretiska referensramen. 
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3.3.1.1 Ekonomiskt värde 

På basen av resultaten från den strukturella modellen kan man konstatera att 

ekonomiskt värde fungerar som den starkaste drivkraften som har en direkt inverkan 

på kundengagemang, med ett estimat på 0,25 för sambandet (H2) som är signifikant på 

0,1 procents signifikansnivå. Betydelsen av det ekonomiska värdet för kunderna kom 

även mycket tydligt fram i respondenternas svar på de öppna frågorna i 

undersökningen. 

Priset på tjänsten var det som oftast angavs av respondenterna att är vad de anser vara 

positivt i den frisörsalong de besöker oftast eller det de skulle önska sig att skulle 

förbättras. Då respondenterna diskuterade priset talade de flesta inte om enbart billiga 

priser, utan bra relation mellan pris och kvalitet. Det fanns också de respondenter som 

diskuterade priset utan att direkt ta upp dess relation till kvalitet, men även dessa 

fortsatte så gott som alltid med att de även får eller önskar sig få god service. Även i 

svaren på frågan om vad som skulle få respondenten att byta till en annan frisörsalong 

kom vikten av ekonomiskt värde för respondenterna fram. Flera av respondenterna 

sade att de skulle byta till en annan frisörsalong ifall relationen mellan pris och kvalitet 

skulle bli sämre, medan en del sade att de skulle vara färdiga att byta ifall de helt enkelt 

skulle hitta en frisörsalong med bättre kvalitet för lägre pris. Detta stöder det som 

Lacey (2007) diskuterade om att det ekonomiska värde en tjänst har för kunden inte är 

baserad enbart på priset uttryckt i euro, utan är det värde som kunden uppfattar för 

varorna i affärsutbytet. En av respondenterna sade även direkt att en perfekt 

frisörsalong skulle vara sådan där man får betala på basen av resultatet och det hur 

nöjd man är.  

Utöver fördelar i form av god kvalitet på tjänsten kom det fram i en del respondenters 

svar att de upplever tidsbesparingar i samband med tjänsten som en fördel, vilket även 

Gwinner, et al. (1998) kom fram till i sin undersökning. Då ekonomiskt värde för 

kunden definieras som en avvägning mellan de fördelar en produkt eller tjänst innebär 

och de uppoffringar produkten eller tjänsten ifråga medför (Patterson & Spreng, 1997), 

kan man i respondenternas svar även hitta ytterligare faktorer som kan tolkas spela in i 

kundens uppfattning av det ekonomiska värdet. Flera respondenter tar upp som 

positivt i deras relation med frisörsalongen att den ligger nära hemmet. Läget av 

företaget kan innebära rent penningmässiga kostnader för kunden i form av bensin 

eller biljett för allmäntrafik ifall frisörsalongen inte ligger på gångavstånd för kunden. 

Utöver detta kan läget inverka på kostnader i form av tid och besvär som krävs av 
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kunden för att sig till tjänsteproducenten. Dessutom kom det fram att kunderna 

uppskattar att det är enkelt att göra bokningen till frisörsalongen, samt att det går lätt 

och flexibelt att få tid på frisörsalongen. Dessa är fördelar som kan tolkas ha en 

sänkande inverkan på de uppoffringar kunden upplever sig behöva göra i form av 

besvär för att använda tjänsten.  

Det gick dessutom att tyda att det är varaktigheten av det ekonomiska värdet som är 

viktigast för de finska frisörsalongkunderna, vilket även Lacey (2007) diskuterade att är 

det som har inverkan på kundengagemang. Detta syntes i att kunderna i väldigt liten 

mån diskuterade att de skulle uppskatta enskilda monetära incitament som nedsatta 

priser, gratis produkter eller tjänster, bonusar eller andra förmåner. Det kom upp att en 

respondent uppfattade det positivt att hen fick studeranderabatt medan en annan 

berättade att hen tyckte det var positivt att hen fått rabatt på första besöket. Dessa 

ekonomiska förmåner diskuterade Lacey (2007) och Arantola (2002) att kan fungera 

som drivkrafter för konsumenter att engagera sig i kundrelationer, och det är möjligt 

att de har en roll för den helhetliga uppfattningen om det ekonomiska värdet även för 

finska frisörsalongkunden, men som enstaka monetära förmåner verkar de inte spela 

en stor roll.  

Lacey (2007) diskuterade också att det ekonomiska värdet ofta fungerar som en av de 

viktigaste drivkrafterna då konsumenten besluter sig för att ingå en kundrelation. 

Ravald (2008) samt Patterson och Spreng (1997) tog upp att uppfattningen som 

kunden har före köpet baserar sig närmast på förväntningar som kunden har på 

produkten eller tjänsten medan uppfattningarna efter köpet baserar sig på 

erfarenheter. Speciellt då det kommer till frisörsalonger är det helhetliga ekonomiska 

värdet i form av rätt balans mellan pris och fördelar av kvalitet, tidsbesparingar och 

minskat besvär svåra att värdera innan man konsumerat tjänsten och upplevt 

kvaliteten. Därför kan det tänkas att på frisörbranschen kan enstaka monetära 

incitament ha en större betydelse i det skede då kunden till en början engagerar sig i 

relationen och inte då har mycket annat att basera uppfattningen av det ekonomiska 

värdet på. Efter att kunden har upplevt tjänsten och speciellt då kunden har besökt 

frisörsalongen flera gånger kan hen basera uppfattningen av det ekonomiska värdet på 

balansen mellan pris och fördelar av kvalitet, tidsbesparingar och minskat besvär. Då 

det i denna studie har undersökts kundengagemang i etablerade relationer är det i det 

här fallet det ekonomiska värdet som kunden upplever efter köpet av tjänsten som man 

kan se inverkan av.  
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Det att respondenterna då de diskuterar ekonomiska värdets betydelse behandlar det 

som en avvägning mellan de uppoffringar och fördelar tjänsten innebär tyder också på 

att det antagligen är den kalkylerande sidan av kundengagemang som ekonomiskt 

värde inverkar på. Enligt Wetzels, et al. (1998) och Bansal, et al. (2004) baserar sig 

kalkylerande engagemang dels just på konsumentens kognitiva utvärdering av 

relationens värde och skapar den vägen ett behov för kunden att fortsätta relationen. 

3.3.1.2 Byteskostnader 

I resultaten från den strukturella modellen visade sig byteskostnader ha den svagaste 

inverkan på kundengagemang, bortsett från de drivkrafter som inte hade en signifikant 

relation med kundengagemang överhuvudtaget. Relationen mellan byteskostnader och 

kundengagemang (H3) hade ett estimat på 0,16 som var signifikant på en fem procents 

signifikansnivå. Här bör poängteras att till skillnad från den ursprungliga planen för 

undersökningen mättes byteskostnaderna endast i form av kostnader för kunden av att 

avstå från de förmåner företaget erbjuder som kunden uppskattar. Byteskostnader som 

uppkommer på grund av den tid och det besvär kunden måste sätta på att byta 

frisörsalong måste tyvärr uteslutas från modellen i det skede då mätmodellen 

specificerades. Det syntes dock inte i respondenternas diskussion att tid och besvär för 

att byta frisörsalong skulle ha spelat in i stor mån för deras uppfattning om 

byteskostnader, även om detta absolut inte betyder att man skulle kunna helt förbise 

inverkan av besvär och tid som krävs för att byta frisörsalong vilka Jones, et al. (2002) 

menade att kan vara byteskostnader som uppkommer i processen av att byta företag. 

Som redan diskuterades i teorigenomgången har man kommit fram till att det i många 

fall är svårt för företagen att skapa uppfattningar om byteskostnader för sina kunder. 

Som Lacey (2007) nämnde är det svårt att påverka konsumentens uppfattningar om 

byteskostnader i affärsrelationer som inte bygger på avtal. På frisörbranschen i Finland 

är det vanliga att affärsrelationen inte bygger på avtal, bortsett från några undantag 

som består av företag som erbjuder frisörtjänster till ett fast pris per månad. Det är 

intressant att se att resultaten i denna undersökning trotts detta visar att 

byteskostnader fungerar som drivkraft för kundengagemang hos finska 

frisörsalongkunder, då de påverkas av de förmåner kunden upplever sig gå miste om 

vid byte av frisörsalong.  
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Som diskuterades i det föregående kapitlet visade svaren på de öppna frågorna i 

undersökningen att det ekonomiska värdet av tjänsterna spelade en viktig roll för 

respondenterna. Från svaren på frågan om vad som skulle få kunden att byta 

frisörsalong går även att tolka betydelsen av det ekonomiska värdet för kundens 

uppfattning av byteskostnader i form av det hur priset relaterar sig till kvalitet, läge av 

frisörsalongen, tidsbesparingar och enkelheten av att boka tid. Även om frågan som 

ställdes inte var direkt vad som får kunden att stanna kvar, kan man tolka 

byteskostnaderna i kundrelationen på basen av det respondenten anger att kunde vara 

en orsak till byte av frisörsalong. Det att majoriteten av respondenterna diskuterade 

just ekonomiska värdet som en orsak för att byta frisörsalong tyder på att det är det 

ekonomiska värdet som spelar den viktigaste rollen även för skapande av uppfattningar 

om byteskostnader. Det ekonomiska värdet visade sig dock inte vara den enda faktorn 

som kan tolkas påverka kundens uppfattning om byteskostnader. 

En del respondenter sade även att de skulle följa med ifall frisören de besöker oftast 

skulle byta frisörsalong. Detta tyder på att relationen som respondenten har till en viss 

anställd i företaget fungerar till fördel för att skapa byteskostnader. Jones, et al. (2002) 

samt Patterson och Smith (2003) diskuterade just att byteskostnader kan bestå av det 

att kunden inte vill gå miste om de relationer som hen har med företagets personal, 

vilket passar bra överrens med det respondenterna sade om att vara färdiga att följa 

med sin frisör ifall frisören byter företag. Relationerna mellan kund och anställda kan 

även tänkas inverka på byteskostnader i form av risken för att byta till sämre, då 

respondenten i den etablerade kundrelationen vet vad hen kan förvänta sig av tjänsten 

som utförs av den bekanta frisören men som det tidigare diskuterades är det svårt att 

utvärdera kvaliteten på en ny tjänst utan att först konsumera den. Detta syns bra i det 

att några respondenter tog upp om att för att de skulle byta frisör skulle en vän måsta 

rekommendera den nya frisörsalongen och en respondent sade även att hen skulle 

behöva se hur frisören har klippt vännens hår. Patterson och Smith (2003) samt Pick 

och Eisend (2014) diskuterade just att risken som kunden upplever för att byta till ett 

sämre alternativ påverkas av uppfattningen av den pågående relationens kvalitet i 

relation till tävlande företag samt det ifall kunden vet om att det finns andra mer 

lockande alternativ. Dessutom stämmer detta bra överens med det Jones et al. (2002) 

tog upp om att risken som kunden upplever för att byta till ett sämre alternativ är 

större ifall det är svårt att utvärdera kvaliteten på tjänsten eller produkten samt ifall 

kvaliteten varierar märkvärt mellan företagen, vilket är karaktäriserande för 

frisörtjänster. I vissa fall kan ändå betydelsen av det ekonomiska värdet visa sig ha en 
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starkare inverkan på byteskostnader än relationen till en viss anställd, vilket följande 

svar tyder på. 

”Jos kampaajani perustaisi uuden kampaamon, saattaisin lähteä sinne, toisaalta nykyinen 
kampaamo on n. 3 minuutin kävelymatkan päässä kotoa, joten saattaisin kokeilla uutta 
kampaajaa” 

Detta stöder ytterligare den stora inverkan relationens ekonomiska värde kan tolkas ha 

för respondenternas uppfattning om byteskostnader. 

Jones, et al. (2002) diskuterade också att kundens uppfattning av byteskostnader även 

kan påverkas av de kostnader som uppstår efter bytet av företag i form av det som krävs 

för att lära företaget om kundens preferenser. Detta kom inte direkt fram som en 

byteskostnad i respondenternas svar, men respondenterna diskuterade dock att de 

upplever det positivt då frisören känner till kundens preferenser och kan utföra 

tjänsten enligt det. Det kan då även tolkas som en möjlig byteskostnad för finska 

frisörsalongkunder just i form av att slippa besväret att lära en ny frisör om sina 

preferenser.  

Likt ekonomiskt värde kan man tolka att byteskostnader huvudsakligen relaterar sig till 

den kalkylerande sidan av kundengagemang. Wetzels, et al. (1998) och Bansal, et al. 

(2004) hävdar att den kalkylerande sidan av kundengagemang baserar sig utöver 

konsumentens kognitiva utvärdering av relationens värde, även på utvärderingen av 

kostnaderna för att överge relationen. Dessutom stöds detta antagande av Verhoef, et 

al. (2002) som har diskuterat att byteskostnader är en viktig föregångare till just den 

kalkylerande formen av kundengagemang. Dock kunde byteskostnaderna som har att 

göra med att kunden inte vill gå miste om den personliga relationen med frisören 

möjligtvis tolkas ha inverkan även på den affektiva eller till och med normativa formen 

av kundengagemang ifall kunden känner sig ha en plikt att återbetala den välvilja som 

frisören visat. 

3.4 Finska frisörsalongkunders sociala relationsdrivkrafter 

De sociala relationsdrivkrafterna i modellen för finska frisörsalongkunders 

relationsdrivkrafter för kundengagemang i sin tur består av igenkännande av kund och 

delade värderingar. Till näst kommer jag att diskutera hur de ser ut utgående från 

resultaten från den strukturella modellen och svaren på de öppna frågorna, mot 

bakgrunden av den teoretiska referensramen. 
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3.4.1.1 Igenkännande av kund 

Igenkännande av kund hade en aning starkare inverkan på kundengagemang i den 

strukturella modellen än byteskostnader, men ändå inte lika stark inverkan som 

ekonomiskt värde. Estimatet för att igenkännande av kund leder till kundengagemang 

(H4) var 0,17 och relationen var signifikant på en 5 procents signifikansnivå. 

I respondenternas svar på de öppna frågorna kom det fram att de upplevt det positivt 

att de blir personligen igenkända av frisören. Respondenterna talar dock inte om 

igenkännande endast på den nivån att de anställda kommer ihåg deras namn. Det 

igenkännande av kund som respondenterna talar positivt om har skett på en djupare 

nivå som har kommit till synes i form av personliga tjänster. Respondenterna talar om 

att de värderar det att frisören känner dem till den mån att de vet vilka kundens 

preferenser är och kan utföra tjänsten enligt det. 

”Saan personoitua palvelua, sillä kampaajani muistaa minut ja kertomani asiat uskomattoman 
hyvin ja on oppinut tuntemaan minua jo sen verran että tietää mitä haluan.”  

Samtidigt som det är en fördel i sig att kunden inte behöver lära frisören om sina 

preferenser är det att frisören kan utföra personligt anpassade tjänster ett mycket 

effektivt sätt att få kunden att uppleva sig personligen ihågkommen på ett positivt sätt. 

Som Lacey (2007) sade är det enklare att visa igenkännande av kund i företag med 

mindre kundbaser. Detta syns bra i fallet av frisörsalonger som oftast har små 

kundbaser och som det kommit fram i respondenternas svar, har flera av företagen 

lyckats få sina kunder att uppleva personligt igenkännande vilket respondenten ser som 

en positiv aspekt i relationen. Betydelsen av igenkännande av kund för 

kundengagemang kan tänkas spela en speciellt stor roll i frisörstjänster där det är lätt 

för frisörer att få kunden att uppleva sig bli igenkänd samtidigt som företaget kan med 

hjälp av igenkännandet skapa fördelar i form av personifierad service för kunden som 

verkar vara viktigt just i frisörtjänster.  

Till skillnad från de ekonomiska drivkrafterna kan igenkännande av kund inte tolkas ha 

en inverkan på den kalkylerande sidan av kundengagemang, utan närmast på den 

affektiva och möjligtvis normativa. Den affektiva sidan av kundengagemang kan tolkas 

påverkas av igenkännande av kund då kunden upplever begäran av att fortsätta 

relationen med frisörsalongen där hen blir personligen igenkänd vilket uppfattas 

positivt. Den normativa sidan kan igen tolks påverkas ifall kunden känner att hen bör 
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återbetala den välvilja företaget visar i form av igenkännande av kund och detta leder 

till att kunden fortsätter relationen med frisörsalongen.  

3.4.1.2 Delade värderingar 

Delade värderingar hypotiserades ha en positiv inverkan på kundengagemang både 

direkt och genom förtroende som förmedlande variabel. Resultaten från den 

strukturella modellen visar dock att delade värderingar varken har en signifikant 

inverkan på kundengagemang eller förtroende. Därför förkastas hypoteserna (H5) att 

delade värderingar mellan frisörsalongen och kunden leder till kundengagemang och 

(H6) att delade värderingar mellan frisörsalongen och kunden leder till förtroende. 

Delade värderingar har definierats som den mån till vilken relationspartners har 

gemensamma övertygelser om vilket beteende, mål och policyn är viktiga eller oviktiga, 

lämpliga eller olämpliga och rätt eller fel (Morgan & Hunt, 1994). I de öppna frågorna 

diskuterade endast några av respondenterna betydelsen av värderingar, vilket tyder på 

att delade värderingar inte hade så stor betydelse för respondenterna. En respondent 

tog upp att hen upplever det positivt i frisörsalongen hen oftast besöker att de 

presenterar hårvårdsprodukter som passar hens hår och att ekologi och organisk 

kvalitet beaktas. I svaren på frågan om hur en perfekt frisörsalong skulle se ut kom det 

också fram i ett svar att respondenten skulle uppskatta att produkterna är ekologiska 

och organiska. En annan berättade om att hon bytt frisör eftersom den föregående inte 

förstod hennes önskan om att inte färga sitt hår då hon väntade barn på grund av gifter 

i färgämnet. Dessa visar att några respondenter nog har tagit i beaktan värderingar som 

är länkade till företagets sociala ansvar som He och Li (2011) samt Martínez och del 

Bosque (2013) har kommit fram till att har en positiv inverkan på att kunden 

identifierar sig med företaget. Dock som resultaten från strukturella modellen visar 

tycks inte delade värderingar även om de möjligtvis förekommer, ha en så stor 

betydelse att de skulle inverka varken på förtroende eller på kundengagemang för 

respondenterna av undersökningen. 

3.5 Finska frisörsalongkunders resursbaserade relationsdrivkrafter 

I modellen för finska frisörsalongkunders drivkrafter för kundengagemang består de 

resursbaserade drivkrafterna av förtroendefördelar, positiv särbehandling och 

företagets varumärkesrykte. Dessa kommer jag att diskutera härnäst utgående från 

resultaten från undersökningen, mot bakgrunden av den teoretiska referensramen.  
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3.5.1.1 Förtroendefördelar 

I undersökningen hypotiserades att förtroendefördelar leder till kundengagemang både 

direkt, samt genom den förmedlande variabeln förtroende. Resultaten från den 

strukturella modellen visar dock att förtroendefördelar endast har en inverkan på 

förtroende, medan den direkta inverkan på kundengagemang visade sig vara icke-

signifikant, vilket ledde till att hypotesen (H7) att förtroendefördelar har en positiv 

inverkan på kundengagemang förkastades. Däremot visade sig den inverkan 

förtroendefördelar har på förtroende (H8) vara kraftig med ett estimat på 0,46 för 

relationen som var signifikant på 0,1 procents signifikansnivå. Även för 

förtroendefördelar hamnade jag vid det skede då mätmodellen specificerades lämna 

bort den ena faktorn som representerade variabeln. Detta betyder att till skillnad från 

den ursprungliga planen mättes förtroendefördelar endast med frågan ”tiedän mitä 

odotta kun asioin kyseisen yrityksen kanssa”. 

Betydelsen av förtroendefördelar för respondenterna kom tydligt fram i resultaten från 

de öppna frågorna. Det visade sig att en stor del av respondenterna uppfattar det som 

positivt med den frisörsalong de oftast besöker att de vet att de kommer att få bra 

resultat då de köper tjänster från företaget. Detta är den lättnad, om att veta att man 

kommer att få rätt tjänst och vet vad man kan förvänta sig av den, som Lacey (2007) 

hävdar att förtroendefördelar bygger på. I flera av svaren uttryckte respondenterna 

också att de upplever det positivt att inte behöva oroa sig över eller vara rädd för att 

resultatet av tjänsten skulle vara dåligt, vilket även tyder på att förtroendefördelar 

värderas av respondenterna då de som Lacey (2007) diskuterade har mindre ångest. 

”Saan sellaisen leikkauksen, jonka pyydän. Ei tule ikäviä yllätyksiä lopputuloksen suhteen.” 

”Kampaamoon ja sen kampaajien osaamisen pystyy luottamaan. Ei tarvitse pelätä, että tapahtuu 
ns. mokia […] ” 

I svaren på frågan om vad respondenterna skulle vilja förbättra i den frisörsalong de 

besöker oftast diskuterade flera att de skulle önska att resultaten skulle vara av jämnare 

kvalitet. Även detta stöder just att respondenterna uppskattar förtroendeförmåner i 

form av att kunna veta vad de kommer att få då de anlitar frisörsalongen. En stor del av 

respondenterna talar dessutom om sådant som indirekt kan tolkas som uppskattande 

av förtroendeförmåner. Detta syns i svaren på frågan om positiva upplevelser som 

respondenterna haft med frisörsalongen de besöker oftast där de säger att de alltid varit 

nöjda med resultatet, vilket kan tolkas som att respondenten har förtroende för att hen 

kommer att få goda resultat även i framtiden.  
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Dessutom visar svaren på frågan om vad som skulle få respondenten att byta företag, 

där respondenterna sade att de för att byta salong skulle behöva rekommendationer av 

vänner och få se resultat från den nya frisörsalongen, att de förtroendefördelar som 

respondenten upplever i den nuvarande kundrelationen är en orsak för att fortsätta 

relationen. Detta har att göra med det Lacey (2007) diskuterade om att kunden 

upplever lägre risk för att göra fel beslut då de är i en etablerad relation jämfört med 

om de skulle påbörja en ny relation. 

Som resultaten av den strukturella modellen visar har förtroendefördelar dock endast 

en direkt inverkan på förtroende. Det är en aning överraskande att förtroendefördelar 

inte har en direkt inverkan på kundengagemang med tanke på att förtroendefördelar 

verkar ha haft en relativt stor betydelse för respondenterna på basen av svaren på de 

öppna frågorna. Detta kan dock förklaras med resultaten från den strukturella 

modellen som tyder på att det krävs att förtroendefördelarna leder till förtroende för 

företaget, för att den vägen ha en positiv inverkan på kundengagemang. Det räcker inte 

med att kunden vet vad den kan förvänta sig av företaget, utan först när dessa 

förväntningar leder till förtroende uppstår kundengagemang hos finska 

frisörsalongskunden. Dessa resultat skiljer sig bland annat från Laceys (2007) vilka 

visade att förtroendefördelar nog hade en positiv effekt på kundengagemang men inte 

på förtroende. Även undersökningar i flera andra kontexter har hittat stöd för att 

förtroendefördelar har en direkt positiv inverkan på kundengagemang (Hennig-Thurau 

et al., 2000; Dagger et al., 2011; Weng, et al., 2010). Det att denna undersöknings 

resultat skiljer sig från flera andra har antagligen att göra med att förtroende spelar en 

stor roll i denna kontext och då räcker inte förtroendefördelar till för att skapa 

kundengagemang utan att förtroendefördelarna leder till förtroende. Detta visar på att 

förtroendefördelar inte utan vidare borde sammanställas med förtroende, som till 

exempel Hennig-Thurau, et al. (2002) har gjort i sin undersökning då de ansåg att 

dessa två koncept är såpass nära förknippade. 

3.5.1.2 Positiv särbehandling 

På basen av resultaten från den strukturella modellen förkastades hypotesen (H9) att 

positiv särbehandling har en positiv inverkan på kundengagemang då relationen visade 

sig vara icke-signifikant. Resultatet är intressant då frisörbranschen kunde tänkas 

lämpa sig bra för att utöva positiv särbehandling med tanke på att kundbaserna ofta är 

små och därmed lätt hanterbara. Det verkar dock som om respondenterna inte har 
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upplevt positiv särbehandling i så stor mån då medelvärdet för respondenternas svar 

på frågorna som mätte ifall de har upplevt positiv särbehandling på en sjugradig 

likertskala alla var lite under 3, då 1 stod för ”helt av annan åsikt” och 7 för ”helt av 

samma åsikt”. Samma går att tolka från svaren på de öppna frågorna där ingen av 

respondenterna direkt tog upp att de skulle ha upplevt positiv särbehandling. Några 

diskuterade att de upplevde det positivt att de blir bjudna på kaffe och huvudmassage 

under besöket, men det framkom inte om det var något som de flesta andra kunder inte 

får. Då positiv särbehandling definieras som en praxis att erbjuda utvalda kunder en 

högre social status och bättre tjänster än det som vanligtvis erbjuds kunderna (Lacey, 

2007; Kuswaha, 2014), kan man inte med säkerhet tolka det som respondenterna hade 

upplevt som positiv särbehandling medan det inte i framgår ifall det är något som inte 

vanligtvis erbjuds kunderna. 

Det att positiv särbehandling inte diskuterades av respondenterna betyder också det att 

de som upplevt positiv särbehandling inte har upplevt att det är så viktigt för dem att de 

skulle ha velat ta upp det som en positiv upplevelse med den nuvarande frisörsalongen 

eller som något som respondenten skulle önska av en frisörsalong. Bortsett från att 

detta kan tolkas som att respondenterna inte upplever positiv särbehandling i sig själv 

viktig, kan man också fråga sig ifall dessa respondenter fått den typ av särbehandling 

de önskar sig. En respondent sade rakt ut att han skulle vela ha bättre 

stamkundsrabatter, medan andra diskuterade att de skulle vela överlag ha billigare 

priser och att det skulle vara lättare och flexiblare att få tid. Det går inte med säkerhet 

att tolka på basen av denna undersökning, men en möjlighet kunde vara att positiv 

särbehandling skulle ha en positiv inverkan på kundengagemang ifall frisören skulle 

lyckas bättre skapa relevanta fördelar åt kunden genom särbehandling som utformas så 

att respondenterna upplever tillräckligt stort värde i form av till exempel billigare priser 

och flexibilitet vid bokning av tider. Denna form av ekonomiskbaserad positiv 

särbehandling, som Lacey, et al. (2007) diskuterar att går ut på det värde kunden får i 

form av pengar eller tidsbesparingar, kunde tänkas vara relevant för finska 

frisörsalongkunder för vilka ekonomiskt värde visade sig ha en kraftig inverkan på 

kundengagemang. 

Även om det inte är relaterat till den positiva särbehandlingen som respondenten fått, 

vilket var det som undersöktes, är det intressant att notera att respondenter har 

uppfattat det negativt i vissa fall då andra kunder fått positiv särbehandling. Detta tycks 
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ha uppfattats negativt speciellt då det haft en inverkan respondentens egen upplevelse 

av tjänsten, vilket kan ses i citaten nedan. 

”Kanta-asiakkuuden vaikutus jonotussysteemiin on vähän hassu mutta pitäähän rahoilleen 
saada vastinetta” 

”En pidä siitä että kanta-asiakkaita kohdellaan paremmin ja heitä palvellaan nopeammin. 
Mielestäni joku alennus leikkauksesta olisi parempi.”  

Det som dock med säkerhet kan sägas är att utgående från denna undersöknings 

resultat, leder inte positiv särbehandling i den form som respondenterna bestående av 

finska frisörsalongskunder har upplevt det till kundengagemang. I andra studier som 

diskuterades i teorigenomgången (Hennig-Thurau, et al., 2002; Lacey, 2007; Dagger, 

et al., 2011) hade man hittat relationer mellan positiv särbehandling och 

kundengagemang, medan Patterson och Smith (2001) dock kommit fram till att den 

spelar olika stor roll i olika kulturella sammanhang. Detta kan också vara en 

bidragande orsak till att denna undersöknings resultat skiljer sig från de andra 

undersökningar som undersökt inverkan av positiv särbehandling på kundengagemang 

i andra kontext. 

3.5.1.3 Företagets varumärkesrykte 

Företagets varumärkesrykte hypotiserades endast ha en direkt positiv inverkan på 

förtroende. Resultaten från den strukturella modellen visade att sambandet (H10) hade 

ett rätt så högt estimat på 0,52 som var signifikant på 0,1 procents signifikansnivå. 

Detta visar att företagets varumärkesrykte har en betydande inverkan på den finska 

frisörsalongkundens förtroende i företaget. Detta stöder resultaten från Laceys (2007) 

samt Srivastavas och Rais (2014) undersökningar som också visade att företagets 

varumärkesrykte har en stark inverkan på förtroende för företaget. 

I svaren på de öppna frågorna diskuterar respondenterna inte direkt företagets 

varumärkesrykte men då Lacey (2007) definierar företagets varumärkesrykte som 

konsumentens uppfattning om företagets helhetliga attraktivitet, inkluderat den 

kvalitet som associeras med företaget syns betydelsen av dessa då respondenterna 

berättar om deras positiva upplevelser med företaget. Respondenterna diskuterar sin 

uppfattning om företagets attraktivitet och den kvalitet de associerar till företaget i 

form av pris, snabbhet och kvalitet på tjänsterna. I många fall har de positiva 

upplevelserna att göra med en viss frisör i frisörsalongen men en del av respondenterna 
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diskuterar också kvaliteten de associerar med företaget i sin helhet, vilket citaten nedan 

är exempel på. 

”Tiedän mitä saan. Johtuu sitä että yritys on ketju. Harvemmin siis joutuu pettymään 
lopputulokseen ja hinnat kerrottu selkeästi. Ei ajanvarausta mikä suuri etu!” 

“Henkilökunta mukavaa. Työn tulos miellyttää. Helppo saada aika” 

Då frisörsalongernas personal oftast består av få anställda är det naturligt att företagets 

varumärkesrykte ofta är lika med frisörens varumärkesrykte. Därför är det förståeligt 

att respondenterna diskuterar kvaliteten som företagets varumärkesrykte bygger på till 

största delen just utgående från en viss frisör. 

3.6 Förtroende som förmedlare för finska frisörsalongkunders 

relationsdrivkrafter 

Förtroende visade sig vara variabeln som har den starkaste positiva inverkan på 

kundengagemang, vilket stöder den centrala rollen förtroende har i modellen för finska 

frisörsalongkundens drivkrafter för kundengagemang. I strukturella modellens resultat 

framgick att den undersökta relationen mellan förtroende och engagemang (H1) hade 

ett estimat på 0,29 som var signifikant på 1 procents signifikansnivå. 

Resultatet är i linje med resultaten från många andra studier som hittat en kraftig 

inverkan av förtroende på engagemang (bl.a. Morgan & Hunt; Lacey, 2007; Fullerton, 

2011; Srivastava & Rai, 2014 ). Betydelsen av förtroende syns också i respondenternas 

svar på de öppna frågorna, där de talar om förtroende då de frågats om positiva 

upplevelser med den frisörsalong de besöker oftast. 

”Olen ollut tyytyväinen laadukkaaseen asiakaspalveluun ja hyvien lopputulosten kautta saanut 
vahvan luottamuksen kyseistä kampaamoa kohtaan” 

”Kampaamoon ja sen kampaajien osaamiseen pystyy luottamaan. [..]” 

Dessutom tog en respondent upp att hen skulle byta frisörsalong ifall det skulle 

förekomma brist på förtroende. I många svar diskuterar respondenterna också enbart 

sitt förtroende för frisören i stället för frisörsalongen i sin helhet. Detta har säkert dels 

att göra med att en stor del av respondenterna besöker endast en frisör i salongen, 

vilket går att tyda från respondenternas svar på de öppna frågorna. Dessutom tycks 

förtroendet som respondenterna nämnt som positivt med frisörsalongen till största 

delen vara för frisörernas kunnande.  

”[...] Voin luottaa heidän taitoihin, vaikka hintataso on liian korkea.”  
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”Taitava kampaaja, johon luotan. Luottamus ja kampaajan ammattitaito ovat tärkeimpiä” 

Kompetens är en av de egenskaper som har använts i tidigare litteratur då man 

definierat vad förtroende bygger på (Kantsperger & Kunz, 2010; Srivastava & Rai, 

2014), liksom också kvalitet som kan på frisörbranschen ses ha ett direkt samband med 

frisörens kunnande. I denna undersökning visar sig just dessa egenskaper vara viktiga 

då kunden utvärderar förtagets tillförlitlighet, då Fullerton (2011) menar att förtroende 

kan ses som en kognitiv utvärdering av en relationsparts handlingar. 

Den betydande rollen förtroende har för kundengagemang hos finska 

frisörsalongkunder kan även förstås då man beaktar det som diskuterats i tidigare 

litteratur om inverkan av risk på betydelsen av förtroende. Som Moorman, et al. (1992) 

tog upp är förtroende onödigt ifall det inte finns sårbarhet i relationen. På 

frisörbranschen kan kunden uppleva stor sårbarhet då resultatet av tjänsten spelar en 

stor roll i kundens dagliga liv. Ifall resultatet misslyckas har det en synlig inverkan på 

kundens utseende en viss tid framåt tills håret växt så att resultatet kan åtgärdas. 

Förtroende baserad på frisörens kunnande minskar den osäkerhet som denna 

sårbarhet orsakar och detta kan ses ha en inverkan på att förtroende spelar en viktig 

roll för skapande av kundengagemang hos finska frisörsalongkunder. 

Även andra egenskaper används säkert då kunden utvärderar frisörsalongens 

tillförlitlighet och påverkar därmed förtroendet, men dessa kan på basen av resultaten 

från de öppna frågorna tänkas ha en mindre roll i den kognitiva utvärderingsprocessen 

hos kunden som Fullerton (2011) talar om. Då frisörtjänsterna är till naturen sådana att 

de tillverkas, konsumeras och betalas för samtidigt är bland annat riskerna i form av 

företagets oärlighet mindre än i till exempel internet-handel eller relationer där kunder 

gjort stora investeringar som betalar sig tillbaka på lång sikt. 

Då man tolkar vilken sida av kundengagemang förtroende har inverkan på kan man 

hitta tecken av inverkan på närmast affektivt kundengagemang. Då kunden upplever 

förtroende för frisörsalongen kan det tolkas att det leder till tillgivenhet baserat på 

begär att fortsätta relationen, som Taylor (2004) menar att beskriver affektivt 

kundengagemang. 

3.7 Utfall av finska frisörsalongkunders kundengagemang 

Utfallen av finska frisörsalongkunders kundengagemang bestod i denna undersökning 

av ökade avsikter för uppköp, större andel av kundens plånbok och word of mouth. 
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Inverkan av kundengagemang visade sig vara signifikant och relativt stark på alla tre 

utfallen. 

3.7.1.1 Ökade avsikter för uppköp 

Resultaten från den strukturella modellen visade att det hypotiserade sambandet där 

kundengagemang leder till ökade avsikter för uppköp (H11) hade ett estimat på 0,45 

och var signifikant på 0,1 procents signifikansnivå. Detta visar att kundengagemang har 

en betydande inverkan på finska frisörsalongkunders avsikter för att göra större 

uppköp i den frisörsalong de besöker oftast. Detta är ett bra bevis på att 

kundengagemang leder till ökade uppköp, då frisörbranschen kan dels tänkas vara en 

svår bransch att öka försäljning på i och med att behovet av hårtjänster kan tänkas vara 

rätt så konstant som delvis bestäms av det i vilken takt kundens hår växer. Även om 

behovet på basen av hårväxten är rätt så konstant finns det rum för ökning av uppköp i 

form av att besöka frisörsalongen med mindre mellanrum och möjligtvis köpa olika 

tjänster vilket Harrison och Ansell (2001) diskuterade. Dessutom ifall kunden besöker 

flera olika frisörsalonger kan kunden öka sina uppköp hos en salong genom att 

koncentrera sina uppköp dit i en större mån än förut, vilket diskuteras näst i form av 

ökad andel av kundens plånbok. 

3.7.1.2 Ökad andel av kundens plånbok 

Relationen mellan kundengagemang och större andel av den finska 

frisörsalongkundens plånbok visade sig vara ännu kraftigare än den ovan diskuterade 

relationen till ökade köpavsikter. Det hypotiserade sambandet där kundengagemang 

leder till ökad andel av kundens plånbok (H12) hade ett estimat på 0,53 och sambandet 

var signifikant på 0,1 procents signifikansnivå. 

Orsaken till att inverkan av kundengagemang var ännu kraftigare på ökad andel av 

kundens plånbok än på ökade köpavsikter kan tänkas ha att göra med det som 

diskuterades ovan om att behovet för frisörsalongtjänster är rätt så konstant. Det är då 

troligen mer sannolikt att kunden ökar sina köp hos frisörsalongen genom att 

koncentrera en större andel av sina köp till företaget än att kunden ökar antalet köpta 

frisörtjänster i sin helhet. Den kraftiga inverkan som kundengagemang har på ökad 

andel av kundens plånbok, som anses vara ett viktigt sätt för företag att öka 

försäljningen (Du, et al., 2007), lyfter fram betydelsen av att kunna förstå vad som 

leder till kundengagemang.  
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3.7.1.3 Word of mouth 

Starkaste effekten visade sig kundengagemang ha på skapandet av word of mouth hos 

de finska frisörsalongkunderna. Det undersökta sambandet för inverkan av 

kundengagemang på word of mouth (H13) hade ett estimat på 0,67 som var signifikant 

på 0,1 procents signifikansnivå. Här bör poängteras att sambandet mättes till skillnad 

från de ursprungliga planerna endast med frågan om hur sannolikt respondenten skulle 

rekommendera frisörsalongen hen besöker oftast till en vän. På grund av problem med 

diskriminerande validitet och reliabilitet i mätmodellen måste frågan som mätte 

elektronisk word of mouth lämnas bort. Detta betyder att den word of mouth som 

består av rekommendationer av tjänsten till främmande i elektronisk form inte kunde 

mätas. Dock utesluter inte den frågan som word of mouth slutligen mättes med sådan 

elektronisk word of mouth som är avsedd som rekommendationer för vänner. 

I tidigare forskning har man hittat stöd för att delade värderingar leder till word of 

mouth (Brown, et al., 2005), samt att positiv särbehandling leder till word of mouth 

genom kundengagemang som förmedlare (Lacey, et al., 2007). Intressant nog var det 

just dessa två drivkrafter som inte visade sig ha signifikant inverkan på 

kundengagemang, som nog i sin tur hade en kraftig inverkan på word of mouth. Detta 

kan tolkas som att det är viktigt att undersöka vad som leder till kundengagemang 

eftersom drivkrafternas inverkan kan variera beroende på kontext, medan resultaten 

som tyder på att kundengagemang har en positiv inverkan på word of mouth är mer 

eniga.  

3.8 Sammanfattning av finska frisörsalongkunders drivkrafter för 

kundengagemang 

I figuren nedan (figur 9) syns resultaten från undersökningen av finska 

frisörsalongkunders drivkrafter för kundengagemang. De icke-signifikanta 

hypotiserade relationerna är märkta med ljusgrått medan de signifikanta relationerna 

är märkta med svart samt har de tillhörande estimaten märkta. Till näst kommer jag att 

sammanfatta vilka de olika faktorernas betydelse och samband är för finska 

frisörsalongkunders drivkrafter för kundengagemang. Därefter kommer jag att 

diskutera resultaten i relation till Laceys (2007) modell för relationsdrivkrafter för 

kundengagemang som testades i denna avhandling. 
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Figur 5 Den finska frisörsalongkundens drivkrafter för kundengagemang. De signifikanta 
sambanden visas med svarta pilar, samt tillhörande estimat. 

Förtroendets centrala roll för kundengagemang 

Faktorn som hade den starkaste inverkan på kundengagemang hos finska 

frisörsalongkunder var förtroende, vilket styrker den centrala roll förtroende har haft 

för skapande av kundengagemang även i tidigare undersökningar inom 

relationsmarknadsföring (Morgan & Hunt, 1994; Wetzels, et al. 1998, Fullerton, 2003; 

Fullerton, 2011; Srivastava & Rai, 2014). Förutom att förtroende visade sig ha den 

starkaste inverkan på kundengagemang, kom dess viktiga roll i modellen fram även i 

form av att fungera som en förmedlande variabel mellan en del av variablerna och 

kundengagemang. Detta syntes speciellt bra då man undersökte inverkan av 

förtroendefördelar både direkt på kundengagemang och på förtroende. Ifall förtroende 

inte skulle ha funnits som en förmedlande variabel skulle man ha gått miste om 

förtroendeförmånernas betydelse för kundengagemang hos finska frisörsalongkunder. 

Förtroendefördelar visade sig inte ha någon direkt inverkan på kundengagemang, men 
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de hade en betydande inverkan på förtroende som i sin tur hade den kraftigaste 

positiva inverkan på kundengagemang. Likaså fungerade förtroende som en 

förmedlande variabel för företagets varumärkesrykte, vilket visade sig ha en ännu 

kraftigare inverkan på förtroende än vad förtroendefördelar hade. Det att 

förtroendefördelar och företagets varumärkesrykte hade såpas kraftig inverkan på 

förtroende stämmer bra överens med det som syns i respondenternas diskussion om att 

just förtroende för personalens kunnande är viktigt. 

Drivkrafterna med direkt inverkan på kundengagemang hos finska 

frisörsalongkunder 

Utöver förtroende och de drivkrafter som inverkar på kundengagemang via förtroende 

visade sig tre andra drivkrafter leda till kundengagemang. Av dessa var ekonomiskt 

värde den drivkraft som hade starkaste direkta inverkan på kundengagemang och det 

visade sig vara särskilt ekonomiskt värde i form av rätt balans mellan pris och fördelar 

av kvalitet, tidsbesparingar samt minskat besvär som var viktiga för respondenterna. 

Det tycktes dessutom vara varaktigheten av det ekonomiska värdet som var viktigt för 

de finska frisörsalongkunderna, medan enskilda monetära incitament inte tycktes ha 

stor betydelse för finska frisörsalongkunder. 

Förutom ekonomiskt värde framgick det att drivkrafterna byteskostnader och 

igenkännande av kund har en positiv inverkan på kundengagemang hos finska 

frisörsalongkunder. Dessa två drivkrafter visade sig ha så gott som lika stor inverkan på 

kundengagemang med estimat för relationerna som skiljde sig med 0,01 till fördel för 

igenkännande av kund. Byteskostnaderna som kom fram i respondenternas 

diskussioner verkade vara relaterade till att gå miste om ekonomiskt värde, gå miste 

om personliga relationer till personalen och risken för att byta till ett sämre alternativ. 

Det att risken för att byta till ett sämre alternativ fungerar som byteskostnad för finska 

frisörsalongkunder var förväntat på en bransch som frisörbranschen där det är svårt att 

utvärdera kvaliteten av tjänsten utan att prova den och där kvaliteten samtidig kan 

variera stort beroende på frisörens kunnande. De personliga relationernas betydelse 

syntes bra i respondenternas diskussion då några till och med sade att ifall deras frisör 

skulle byta företag skulle de antagligen följa med. Denna byteskostnad kan dock 

fungera till nackdel för frisörsalongen ifall personalen verkligen byter företag. Slutligen 

tycktes byteskostnaderna hos finska frisörsalongkunder även påverkas av att de inte 

villa gå miste om ekonomiska värdet som de får av den nuvarande frisörsalongen i form 

av bra balans mellan pris och fördelar av kvalitet, tidsbesparingar och minskat besvär. 



 
 

 

61 

Betydelsen av igenkännande av kund i sin tur kom fram då respondenterna berättade 

att de upplevt det positivt att frisören känner igen kunden och att detta kommer till 

synes även i det då personalen känner till vilka kundens preferenser är. Det verkade 

därmed vara igenkännande av kund just i form av personligt anpassade tjänster som 

var viktig för de finska frisörsalongkunderna. Detta visar att utöver ekonomiskt värde 

är personliga relationer med de anställda i en central roll för drivkrafterna för 

kundengagemang hos finska frisörsalongkunder. 

Drivkrafter som inte leder till kundengagemang hos finska frisörsalongkunder 

I modellen undersöktes också inverkan av delade värderingar, förtroendefördelar och 

positiv särbehandling på kundengagemang, samt för delade värderingar även inverkan 

på förtroende. Dessa samband fick dock inte stöd i undersökningens resultat som 

visade att relationerna var icke-signifikanta. Delade värderingar visade sig varken ha 

inverkan på kundengagemang eller på förtroende hos respondenterna och det syntes 

även i resultaten från de öppna frågorna att inte delade värderingar spelade så stor roll 

för respondenterna. I tidigare litteratur (He & Li, 2011; Martínez & del Bosque, 2013) 

har det diskuterats att speciellt socialt ansvar som företaget visar är en faktor genom 

vilken kunden kan uppleva delade värderingar med företaget. Några av respondenterna 

tog upp delade värderingar just i form av socialt ansvar vilket tyder på att det He & Li 

(2011) samt Martínez och del Bosque (2013) diskuterade även kan gälla för finska 

frisörsalongkunder men samtidigt tycks de delade värderingarna inte ha en stor 

betydelse för majoriteten, åtminstone i den mån att det skulle ha en inverkan på 

kundengagemang. 

Förtroendefördelar visade sig som ovan diskuterades inte ha en direkt inverkan på 

kundengagemang hos finska frisörsalongkunder, utan det krävs att 

förtroendefördelarna leder till förtroende för att de skall ha en inverkan på 

kundengagemang. Detta kan möjligtvis också tänkas förklara varför Hennig-Thurau, et 

al. (2002) heller inte hittade någon inverkan av förtroendefördelar på 

kundengagemang även om de hävdade att inverkan borde finnas, då de inte undersökte 

förtroende som en skild förmedlande variabel mellan förtroendefördelar och 

kundengagemang.  I andra studier (bl.a. Lacey, 2007; Weng, et al, 2010; Dagger, et al., 

2011) har man igen kommit fram till att förtroendefördelar har en kraftig direkt 

inverkan på kundengagemang vilket tyder på att det antagligen finns kontextbundna 

skillnader. Det att förtroendefördelar i detta fall inte visar ett samband till 
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kundengagemang utan den förmedlande variabeln förtroende kan möjligtvis förklaras 

av den stora rollen förtroende tycks spelar för finska frisörsalongkunder. 

Positiv särbehandling i sin tur visade sig inte ha någon inverkan på kundengagemang 

och det tycktes heller inte höra till det som respondenterna skulle uppleva vara positivt 

med den frisörsalong de besöker oftast eller något som de skulle önska sig av en 

frisörsalong. Det är dock något förvånande att ingen relation hittades i denna 

undersökning, speciellt då frisörsalonger borde utgöra ett bra underlag för att effektivt 

utöva positiv särbehandling med tanke på att de oftast torde ha relativt små och 

därmed lätt hanterbara kundbaser. Trotts detta visar resultaten att för finska 

frisörsalongkunder leder inte positiv särbehandling i den form de upplevt det till 

kundengagemang, medan undersökningar i andra kontext (bl.a. Hennig-Thurau, et al., 

2002; Lacey, 2007; Patterson & Smith, 2001; Dagger, et al., 2011) har hittat stöd för 

detta samband. Som tidigare diskuterades kan detta möjligtvis tänkas ha att göra med 

det ifall frisörsalongerna inte erbjuder rätt sorts positiv särbehandling för sina kunder, 

samt det att även kulturella och branschrelaterade skillnader kan ha en inverkan på 

den betydelse positiv särbehandling spelar för kundengagemang. 

Kundengagemang – En variabel i avgörande ställning för framgångsrik relations-

marknadsföring 

Utöver de faktorer som inverkar på kundengagemang undersöktes även de utfall som 

kundengagemang har bestående av ökade avsikter för uppköp, större andel av kundens 

plånbok och word of mouth. Det kom fram att kundengagemang har en betydande 

positiv inverkan på alla tre utfallen. Det att kundengagemang visade sig även i den här 

undersökningen ha en relativt kraftig positiv inverkan på dessa utfall som kan ses som 

tecken på lyckad relationsmarknadsföring kan tolkas som stöd för att det är viktigt att 

sträva till att förstå drivkrafterna för kundengagemang. För att låna Morgan och Hunt 

(1994) kan man säga att förtroende och kundengagemang är variabler i avgörande 

ställning för framgångsrik relationsmarknadsföring även på finska frisörbranschen. 

Av dessa positiva utfall visade sig kundengagemang ha den kraftigaste inverkan på 

word of mouth i form av att kunderna rekommendera företaget till vänner. Den näst 

starkaste inverkan hade kundengagemang på större andel av kundens plånbok följt av 

ökade avsikter för uppköp. Att storleken av kundengagemangets inverkan på 

drivkrafter är i den här ordningen kan tänkas ha att göra med det att mängden av det 

som krävs av kunden för beteendet som utfallen mäter är i motsatt ordning. För att 
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köpa överlag mera från företag, det vill säga större avsikter för uppköp, krävs att 

kunden ökar sina utgifter ifall hen inte gör det genom att koncentrera en större andel 

av sina uppköp till företaget, det vill säga företaget får en större andel av kundens 

plånbok. Word of mouth som kundengagemang hade den starkaste inverkan på 

däremot kräver inte annat än att kunden talar gott om företaget och kunden kan 

dessutom den vägen uppleva att hen hjälper både företaget och vännen som 

rekommendationen ges åt. 

Stöd för Laceys (2007) modell för relationsdrivkrafter för kundengagemang 

Resultaten från studien med finska frisörsalongkunder skiljde sig dels från resultaten 

som Lacey (2007) fick med amerikanska varuhus- och restaurangkunder. Skillnaderna 

syntes i de olika drivkrafternas inverkan på kundengagemang, medan det centrala 

antagandet om förtroendes viktiga roll som förmedlande variabel i skapandet av 

kundengagemang stöddes av liknande resultat. Dessutom visade båda 

undersökningarna liknande resultat gällande kundengagemangets betydelse för de 

utfall som tyder på lyckad relationsmarknadsföring. Skillnaderna mellan 

undersökningarna gällande de olika drivkrafternas betydelse för kundengagemang var 

dels förväntade med tanke på tidigare undersökningar som har hittat att det finns 

kulturella skillnader i det vilka relationsfördelar konsumenter uppskattar (Patterson & 

Smith, 2001). Dessutom kan det tänkas att skillnaderna beror dels på olikheter mellan 

branscherna som undersökts. Till skillnad från Laceys (2007) undersökning ingick i 

undersökningen med finska frisörsalongkunder även word of mouth som ett positivt 

utfall för kundengagemang. Resultaten visade att av de tre undersökta utfallen hade 

kundengagemang största inverkan på just word of mouth, vilket stöder att den har en 

relevant roll i modellen. 

3.9 Implikationer 

Denna undersökning kan ses ha flera intressanta implikationer både för forskningen 

inom relationsmarknadsföring och för företagsvärlden. Dessa kommer att diskuteras 

till näst i form av teoretiska och praktiska implikationer. 

3.9.1.1 Teoretiska implikationer 

För det första visade undersökningen att det är viktigt att i forskning inom 

relationsmarknadsföring undersöka vilka faktorer som leder till kundengagemang. 
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Detta bevisade undersökningen då den i linje med tidigare studier visade att 

kundengagemang har en kraftig positiv inverkan på sådant beteende hos kunderna som 

betecknar lyckad relationsmarknadsföring. För att skapa denna förståelse är det viktigt 

att i forskningen beakta den centrala rollen förtroende har som en förmedlande 

variabel mellan drivkrafterna och kundengagemang. Den centrala rollen av förtroende 

som en förmedlande variabel togs upp av Morgan och Hunt (1994) och detta har även 

synts i senare undersökningar i relationsmarknadsföring som använt förtroende just i 

denna funktion, däribland Lacey (2007). Samtidigt har dock andra undersökningar 

studerat förtroendets inverkan på kundengagemang som en självständig variabel (t.ex. 

Srivastava & Rai; Fullerton, 2011) eller har till och med som Hennig-Thurau, et al. 

(2002) sammanställt den med den nära förknippade drivkraften förtroendefördelar. 

Resultaten från denna undersökning med finska frisörsalongkunder betonade återigen 

det att förtroende spelar en viktig roll för skapandet av kundengagemang som en 

förmedlande variabel och inte endast som en självständig variabel, samt att detta är 

viktigt att beakta för att inte dra felaktiga slutsatser om drivkrafterna för 

kundengagemang. Ifall förtroende inte skulle ha funnits som en förmedlande variabel 

skulle man ha gått miste om förtroendefördelarnas betydelse för kundengagemang hos 

de finska frisörsalongkunderna. Detta visar att ifall man undersöker förtroende endast 

som en självständig variabel bland de andra drivkrafterna för kundengagemang löper 

man risken för att gå miste om information om de olika drivkrafternas inverkan. 

Undersökningen visade också att Laceys (2007) modell i sin helhet gav en relativt 

täckande bild av vilka faktorer som kan spela in i skapandet av kundengagemang och 

kan därmed ses som en bra utgångspunkt för forskning i kundengagemang i framtiden. 

På basen av denna undersöknings resultat kan man konstatera att det centrala 

antagandet i Laceys (2007) modell stöds i form av att förtroende fungerar som en 

förmedlande variabel med betydande positiv inverkan på kundengagemang, som i sin 

tur har en betydande inverkan på dess positiva utfall som kan ses som tecken för lyckad 

relationsmarknadsföring.  Dessutom visade resultaten att det skulle vara befogat att 

utvidga modellen till att även mäta word of mouth som en av dessa positiva utfall. 

Gällande de andra delarna i modellen stödde dock inte resultaten antagandet om att 

delade värderingar och positiv särbehandling skulle fungera som drivkrafter för 

kundengagemang. Detta bör dock inte tolkas så att dessa borde uteslutas ur modellen, 

utan hellre som ett tecken på att kontext har en stor inverkan på det vilka drivkrafter 

som spelar in i skapandet av kundengagemang och på det hur stark de olika 
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drivkrafternas inverkan är. Därför kan det sägas att en begränsning med Laceys (2007) 

modell är att drivkrafterna är känsliga för inverkan av kontext i forma av kultur och 

bransch. Därför kan man inte direkt överföra resultaten som uppnås med modellen 

från en bransch eller kultur till en annan, men modellen kan trotts det ses som ett bra 

och täckande verktyg för att undersöka konsumenternas drivkrafter för 

kundengagemang. 

3.9.1.2 Praktiska implikationer 

Resultaten av denna undersökning visar att det är viktigt även för företagsledare att 

förstå vilka faktorer som leder till kundengagemang. Undersökningen visade att 

kundengagemang har en betydande positiv inverkan på ökade avsikter för uppköp, 

större andel av kundens plånbok och word of mouth, vilka alla är värdefulla för att öka 

försäljningen. För att företagen skall kunna skapa kundengagemang är det viktigt att 

även de förstår betydelsen av att skapa förtroende för företaget hos kunderna. Då det 

kommer till vilka drivkrafter företagen borde fokusera på visade resultaten att det är 

viktigt att skilt undersöka vilka drivkrafter som leder till kundengagemang på just den 

branschen och kulturen företagen är aktiva inom. Detta är viktigt att tänka på också för 

företag som planerar att utvidga sin verksamhet till ett annat land då det på den nya 

marknaden kan vara andra drivkrafter som är viktiga för skapandet av 

kundengagemang. Då företagen vet vilka drivkrafter som hos deras kunder leder till 

kundengagemang kan de fokusera på att uppehålla och förstärka dessa drivkrafter och 

på det viset effektivt använda sina resurser för att maximera nyttan av 

relationsmarknadsföring i form av de ovannämnda utfallen av kundengagemang. Då 

företaget satsar på rätt saker i kundrelationen kommer även kunden att gynnas då 

tjänsten kan formas så att den skapar mera värde åt kunden. 

Då det gick att se likheter i det respondenterna diskuterade om att är viktigt för dem i 

relationen och det som visade sig leda till kundengagemang på basen av SEM analysen 

kan det vara att drivkraftsmodellen för kundengagemang skulle kunna användas av 

företag som ett underlag för intervju av kunder för att utvärdera hur de kan förbättra 

kundengagemang på sin bransch. För att få mer pålitliga resultat kunde företagen dock 

utföra en undersökning i form av en statistisk analys utgående från 

relationsdrivkraftsmodellen, vilket dock kräver kunnande i utförande av statistiska 

analyser samt tillgång till rätt verktyg för att behandla data. 
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De mest konkreta praktiska implikationerna har denna undersökning dock för företag 

inom finska frisörsalongsbranschen då den utgjorde kontexten för undersökningen. 

Även om dessa resultat inte direkt kan överföras till en annan bransch kan de vara 

relevanta till någon mån för liknande tjänstebranscher i Finland där det förekommer 

hög grad av kontakt mellan personal och kund, som till exempel för massör- eller 

kosmetologsalonger. För finska frisörsalonger visade undersökningen att det är viktigt 

för det första att företagen arbetar för att kunderna skall ha förtroende för företaget och 

särskilt för dess anställdas kunskaper. För att skapa förtroende är det viktigt att 

frisörsalongerna ser till att det finns förtroendefördelar samtidigt som det också är 

viktigt att fästa uppmärksamhet till företagets varumärkesrykte. Utöver det lönar det 

sig för finska frisörsalonger att se till att skapa ekonomiskt värde åt sina kunder i form 

av rätt balans mellan pris och fördelar av kvalitet, tidsbesparingar och minskat besvär 

då det kommer till bokning av tjänster. Dessutom kan frisörsalongerna inverka på 

kundengagemang genom att se till att kunderna känner att de blir personligen 

igenkända även till den mån att frisören kommer ihåg kundens preferenser och tar 

dessa i beaktan. Slutligen kan frisörsalongerna inverka på kundengagemang genom att 

skapa uppfattningar om byteskostnader för kunden och då kan man använda sig just av 

ekonomiskt värde och personliga relationer mellan kund och personal för detta. 

Gällande byteskostnader som har att göra med personliga relationer mellan kund och 

anställda är det dock bra att tänka på att ifall den personal som relationen är till byter 

arbetsgivare finns det risken för att kunden följer med. Därför är det viktigt ur 

företagets synvinkel att gardera sig mot detta genom att se till att även uppehålla de 

andra drivkrafterna som är relaterade till företaget i sin helhet, samt att se till att hålla 

kvar och rekrytera kunnande personal med förmåga att skapa goda relationer till 

kunderna.  

3.10 Undersökningens kvalitet 

Då man utvärderar en kvantitativ undersöknings kvalitet utgår man från dess 

reliabilitet och validitet (Saunders, et al., 2012). Till näst kommer jag att diskutera 

denna undersöknings kvalitet utgående från dess reliabilitet och validitet. 

3.10.1.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten av undersökningen innebär den mån till vilken de 

datainsamlingstekniker och analysmetoder som använts skulle leda till konsistenta 



 
 

 

67 

resultat ifall undersökningen skulle utföras vid ett annat tillfälle eller skulle replikeras 

av en annan forskare (Eliasson, 2010:14; Saunders, et al., 2012:192). För reliabiliteten i 

kvantitativa studier är det viktigt att situationen där respondenten svarar på enkäten är 

både standardiserad och sådan att respondentens svar inte lider av att situationen är 

olämplig (Trost, 2007:65; Saunders, et al., 2012:192). I undersökningen säkerställdes 

detta då enkäten var identisk för respondenterna och de kunde välja själv en lämplig 

tidpunkt för att fylla i den, vilket betyder att alla respondenter borde ha kunnat svara i 

lungn och ro.  

Dessutom är det viktigt att frågorna förstås lika av respondenterna (Trost, 2007) och 

därför har jag i utformningen av enkäten lagt stor vikt på att den skall vara entydig och 

lätt förståelig. I praktiken försäkrade jag mig om detta genom ett pilottest av enkäten 

innan jag påbörjade insamlingen av data. Dessutom har jag minimerat min egen 

inverkan på respondenternas svar genom att garantera dem anonymitet och genom att 

jag inte var närvarande då respondenterna fyllde i enkäterna så att jag inte vid 

datainsamlingskedet hade någon inverkan på svaren.  

3.10.1.2 Validitet 

Även om reliabilitet spelar en viktig roll för undersökningens kvalitet räcker det inte 

ensam utan det krävs också att undersökningen är valid, vilket dock har bättre 

förutsättningar då undersökningens reliabilitet är god (Eliasson, 2010:16; Saunders, et 

al., 2012:193). Validitet har i sin tur att göra med ifall undersökningen mäter det som 

den är avsedd att mäta (Eliasson, 2010). För att försäkra mig om att frågorna i enkäten 

mäter det jag avsett mäta har jag använt mått från tidigare undersökningar som grund 

då jag format enkäten, samt testat frågorna i pilottestet av enkäten. Utöver de åtgärder 

som togs under utformningen av enkäten har undersökningens validitet försäkrats 

statiskt under utformningen av mätmodellen. Efter att mätmodellen bearbetats visade 

den god begreppsvaliditet. 

Förutom den interna validiteten som diskuterades ovan inverkas undersökningens 

kvalitet även av extern validitet, det vill säga generaliserbarheten av resultaten 

(Saunders, et al., 2012). Gällande generaliserbarheten har denna undersökning en 

svaghet i samplets representativitet för målpopulationen. Samplet visade sig tyvärr inte 

vara statistiskt representativ dels på grund av storleken av samplet och dels på grund av 

att alla respondenterna inte representerade jämt de olika åldersgrupperna och 

boendeorterna. Detta är något som måste beaktas då man utvärderar 
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generaliserbarheten av resultaten, men samtidigt bör poängteras att alla 

respondenterna hörde till målpopulationen.  

3.11 Förslag till fortsatt forskning 

Som det nämndes visade denna undersökning att det är viktigt att i forskning inom 

relationsmarknadsföring undersöka vilka faktorer som leder till kundengagemang. 

Eftersom det kom fram att drivkrafterna har varierande vikt i olika kontext skulle det 

vara intressant att i fortsatt forskning undersöka till hur stor mån variationen har att 

göra med kulturen och till hur stor mån det är branschen som inverkar. Detta kunde till 

exempel göras genom en studie där man undersöker drivkrafterna för 

kundengagemang på en viss bransch men med sampel från flera länder för att på det 

viset kunna tolka inverkan av kulturskillnader. På samma sätt kunde det vara 

intressant att utföra en undersökning i Finland där man jämför drivkrafterna för 

kundengagemang mellan olika branscher, för att se ifall det finns ett mönster för vilka 

drivkrafter som är viktiga för finska konsumenter oberoende av bransch.  
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Bilaga 1. Enkäten för undersökningen 

 

SIDA 1 

Tämä kysely on osa kauppatieteiden maisterinopintojeni lopputyötä ja sinun 
vastauksesi ovat iso apu niiden tietojen keräämiseksi, joita tarvitsen sen valmiiksi 
saamiseksi. 
 
Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Vastaat kyselyyn nimettömänä, 
eikä mitään antamistasi tiedoista tai vastauksistasi voida yhdistää sinuun. 
 
Kysely alkaa perustietojen täyttämisellä, jonka jälkeen seuraa muutama kysymys 
koskien sitä parturiliikettä tai kampaamoa, jota käytät useimmiten. Lopussa on 
muutama avoin kysymys, joihin vastaaminen on vapaaehtoista, mutta niihinkin 
vastaamisesta olisi minulle iso apu. 
 
Kiitos jo etukäteen! 
 
Jon Stockus  

 

 

 

 

SIDA 2 
 
Sukupuoli:  

   (Valitse) 

   Mies 

   Nainen 
 

 

 

 

 

Ikä:  

   (Valitse) 

   < 20 vuotta 

   20-29 vuotta 

   30-39 vuotta 

   40-49 vuotta 

   50-59 vuotta 

   60-69 vuotta 

   > 70 vuotta 
 

 

 

 

 

Olen:  

   (Valitse) 

   Opiskelija 

   Työtön 

   Työssäkäyvä 

   Eläkeläinen 
 

 

 

 

Asuinpaikkakunta: * 
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SIDA 3 
Vastaa seuraavin kysymyksiin koskien sitä parturiliikettä tai kampaamoa, jota 
käytät useimmiten  

 

 

 

SIDA 4 

Suhteeni kyseisen yrityksen kanssa on vahva - olen hyvin sitoutunut jatkamaan sitä * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Täysin eri mieltä                      Täysin samaa mieltä 
 

 

 

 

Kokemukseni mukaan kyseiseen yritykseen voi luottaa * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Täysin eri mieltä                      Täysin samaa mieltä 
 

 

 

SIDA 5 

Ota kantaa seuraavaan väittämään koskien kyseistä yritystä, verrattuna muihin 
parturiliikkeisiin/kampaamoihin  

 

 

 

 

Saan kyseiseltä yritykseltä erinomaista vastinetta rahalleni * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Täysin eri mieltä                      Täysin samaa mieltä 
 

 

 

SIDA 6 

Vaihtaminen kyseisestä yrityksestä toiseen kilpailevaan 
parturliikkeeseen/kampaamoon  

 

 

 

 

vaatisi enemmän aikaa ja vaivaa kuin olen valmis uhraamaan * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Täysin eri mieltä                      Täysin samaa mieltä 
 

 

 

 

vaatisi, että luovun kyseiseltä yritykseltä saamistani eduista, joita arvostan * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Täysin eri mieltä                      Täysin samaa mieltä 
 

 

 

SIDA 7 

Kun asioin kyseisen yrityksen ja sen työntekijöiden kanssa minut tunnistetaan 
henkilökohtaisesti * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Täysin eri mieltä                      Täysin samaa mieltä 
 

 

 

SIDA 8 

Arvot, joita yritys edustaa  
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ovat samanlaisia henkilökohtaisten arvojeni kanssa * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Täysin eri mieltä                      Täysin samaa mieltä 
 

 

 

 

kuvastavat sitä minkälainen henkilö olen * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Täysin eri mieltä                      Täysin samaa mieltä 
 

 

 

SIDA 9 

Ota kantaa seuraaviin väittämiin koskien kyseistä yritystä  
 

 

 

 

Minulla on rauhallisempi mieli, kun asioin kyseisen yrityksen kanssa kuin muiden 
parturiliikkeiden/kampaamojen kanssa * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Täysin eri mieltä                      Täysin samaa mieltä 
 

 

 

 

Tiedän mitä odottaa, kun asioin kyseisen yrityksen kanssa * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Täysin eri mieltä                      Täysin samaa mieltä 
 

 

 

SIDA 10 

Ota kantaa seuraaviin väittämiin koskien suhdettasi kyseisen yrityksen kanssa  
 

 

 

 

Kun on jonoa, minut asetetaan yleensä etusijalle * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Täysin eri mieltä                      Täysin samaa mieltä 
 

 

 

 

Minua kohdellaan paremmin kuin useimpia muita asiakkaita * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Täysin eri mieltä                      Täysin samaa mieltä 
 

 

 

 

Saan yritykseltä asioita (kuten ilmaisia tuotteita tai tarjouksia), joita useimmat 
asiakkaat eivät saa * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Täysin eri mieltä                      Täysin samaa mieltä 
 

 

 

SIDA 11 

Ota kantaa seuraaviin väittämiin koskien kyseistä yritystä  
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Kyseisellä yrityksellä on hyvä maine * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Täysin eri mieltä                      Täysin samaa mieltä 
 

 

 

 

Kyseisen yrityksen tunnetaan antavan hyvää palvelua * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Täysin eri mieltä                      Täysin samaa mieltä 
 

 

 

SIDA 12 

Kuinka todennäköisesti tulet asioimaan entistä enemmän kyseisessä yrityksessä 
seuraavan 12 kuukauden aikana? * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Hyvin epätodennäköistä                      Hyvin todennäköistä 
 

 

 

SIDA 13 

Kuinka todennäköisesti tulet ostamaan entistä suuremman osan parturi-
/kampaamoalan palveluista kyseiseltä yritykseltä kuin muilta saman alan yrityksiltä 
seuraavan 12 kuukauden aikana? * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Hyvin epätodennäköistä                      Hyvin todennäköistä 
 

 

 

SIDA 14 

Kuinka todennäköisesti suosittelisit kyseistä yritystä ystävällesi? * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Hyvin epätodennäköistä                      Hyvin todennäköistä 
 

 

 

 

Olisitko valmis antamaan muiden internetin ja sosiaalisen median käyttäjien tietää, 
että olet kyseisen yrityksen asiakas? * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Hyvin epätodennäköistä                      Hyvin todennäköistä 
 

 

 

SIDA 15 

Kerro lyhyesti positiivisista kokemuksista, joita sinulla on ollut kyseisen 
parturiliikkeen/kampaamon kanssa  

 
 

 

 

 

Mitä haluaisit parantaa kyseisessä parturiliikkeessä/kampaamossa?  

 
 

 

 

 

Mikä saisi sinut vaihtamaan parturiliikettä/kampaamoa?  
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Minkälainen olisi sinun mielestäsi täydellinen parturiliike/kampaamo, jos rajana 
olisi vain oma mielikuvituksesi?  

 
 

 

 

 


