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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga den typiska spagästens konsumentbeteende 

samt studera dess föränderliga natur med avsikt att bidra till en ökad förståelse för 

kundbeteendet inom spabranschen. Avsikten med uppsatsen har varit att ta reda på vem den 

typiska spagästen är. 

Vi har med hjälp av teori inom bland annat konsumentbeteende, kundvärde och 

kundförståelse tillsammans med en webbaserad empirisk undersökning, studerat vad kunden 

värdesätter vid val och besök av spaanläggningar. Eftersom vi har strävat efter en förståelse 

för vem den typiska spagästen är kretsade undersökningen även kring livsstilsfrågor, 

levnadsvanor och demografiska aspekter. Examensarbetet har skett i samarbete med ett 

specifikt företag inom spabranschen (Varbergs Stadshotell och Asia Spa) för att därigenom få 

inblick i en representativ del av vår målpopulation. 

Resultatet av vår undersökning visade att det inte är de sociala aspekterna som är de mest 

värdefulla för respondenterna vid val av spaanläggning. Istället är det känslan 

spaanläggningen frambringar, egentid och upplevelsen som står i centrum. I vår strävan efter 

att ta reda på vem den typiska spagästen är, har vi med hjälp av vår studie kunnat 

sammanfatta den typiska gästen som den självständige livsnjutaren. Vi har därigenom 

bidragit till en ökad förståelse för spagäster som kundgrupp och vi vill uppmuntra till 

ytterligare forskning inom området där andra metoder än den vi använt tillämpas. Detta med 

ändamålet att nyansera bilden av den typiska spagästen och nå den djupa kundförståelse som 

krävs för att kunna upprätthålla ett troget kundvärdesskapande på ett långsiktigt plan. 

Summary 

The purpose of this essay is to identify the consumer behavior of the typical spa goer and to 

study the change of nature of this specific consumer group, which we hope will lead to an 

increased understanding of the customer behavior within the spa business. Our attention has 

been to find out who the typical spa goer is. 

We have used theory within customer behavior, customer value and customer knowledge for 

instance, and together with an empirical research on the internet studied what the customer 

value in the choice of spa. Since we have endeavored to reach an understanding of who the 

typical spa goer is, the research also has been centered on questions of lifestyle and ways of 

living. To get access to a representative part of our target population, the study has been in 

cooperation with a specific enterprise within the spa business (Varbergs Stadshotell och Asia 

Spa). 

The result of our research showed that the social aspects are less important in the spa-

choosing-process. Instead it is the feeling and atmosphere that the spa creates, the experience 

and the alone time that is in focus. We have also summarized the typical spa goer as the 

independent lover of life. With this study we have made a contribution to an increased 

understanding of the spa goers as a customer group. We would like to encourage further 

research within the area where other methods are being used to vary the picture of the typical 



 
 

spa goer and to reach the deepness in customer knowledge that is needed to maintain an 

honest customer value creation at a long-term basis.  
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1. Introduktion  

1.1 Bakgrund 

Vår utbildning har givit oss stor teoretisk kunskap inom marknadsföring som vi nu vill ta 

chansen att prova praktiskt. Något som alltid intresserat oss inom marknadsföringsområdet är 

hur man som företag lyckas med att leverera ett värde till sina kunder på ett långsiktigt plan. 

För att lyckas med detta tror vi att man ständigt bör interagera med sina kunder och 

kontinuerligt uppdatera sig om förändringar i deras behov och önskemål. Vi vet att människor 

och samhället ständigt förändras och det är viktigt att företag och verksamheter följer med i 

den utvecklingen. Genom vårt examensarbete såg vi en chans att få undersöka detta 

ämnesområde närmre. Vi anser att detta område har hög vetenskaplig relevans då utredning 

av människors beteende och behov är ett svårdefinierat fält där det finns mycket kvar att 

utforska.  

Eftersom vi vill anknyta vår vetenskapliga studie så nära den arbetsmässiga verklighet vi snart 

kommer att befinna oss i som möjligt, tog vi i ett tidigt stadium kontakt med ett företag 

(Varbergs stadshotell och Asia Spa). Detta för att lyfta upp det vi lärt oss i vår utbildning till 

en praktisk nivå för att därigenom förbereda oss inför utbildningens slut och arbetslivets 

början. I vårt examensarbete kommer vi därför att genomföra en undersökning på Varbergs 

stadshotell och Asia Spas befintliga kunddatabas. Detta för att ta reda på den typiska 

spagästens konsumentbeteende i dagsläget.  

1.2 Problemdiskussion 

Det finns en hel del tidigare forskning inom områdena för tjänstemarknadsföring, 

konsumentbeteende och kundvärde. Dock hittar vi en lucka för oss att fylla inom detta område 

då vi finner att tidigare forskning inom ovanstående områden kopplat till spabranschen, är 

bristfällig. Vår avsikt är därför att bidra till mer kunskap inom detta område. 

Alla företag, inte bara inom spabranschen, måste upprätthålla sin konkurrenskraft och gå med 

vinst samtidigt som de måste hitta aktuella sätt att behålla och attrahera nya kunder. Eftersom 

informationsflödet i dagens samhälle ständigt effektiviseras, har konsumenterna fler alternativ 

än förut och kan därigenom också vara mer flexibla i sina beslut. Till följd därav blir det allt 

viktigare för företag att vinna sina kunders lojalitet då man annars riskerar att kunden går över 

till någon annan (Walter, Edvardsson och Öström, 2010). För tjänsteföretag blir det extra 

viktigt att bygga upp sina kunders förtroende eftersom kunden har en direkt relation till de 

anställda på tjänsteföretag, då det är personalen som är nyckeln till tjänstens existens 

(Ramanathan och Ramanathan, 2011). Konsumenters beslut är inte heller oföränderliga, utan 

de testar en rad olika produkter och tjänster i syfte att tillfredsställa olika typer av behov. 

Deras beslut är beroende av sammanhanget och de använder olika sorters beslutstrategier. För 

att överleva på sikt och klara sig i dagens samhälle där konkurrensen är hög, måste 

tjänsteföretagens ledning ha förståelse för vad som är unikt med den målgrupp man har och 

vad det är som bidrar till och påverkar deras upplevda värde (Walter, Edvardsson och Öström, 

2010). Spabranschen är en del av tjänstesystemet (Echeverri och Edvardsson, 2002) och 
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påverkas därför i hög grad av vem kunden är och vilka behov han/hon vill få tillgodosedda. 

Av den anledningen är det viktigt för spaföretag att ha en god kundinsikt. Detta kräver mer 

kunskap, vilket vi i vår undersökning vill bidra med.  

Förändringar i kundernas konsumentbeteende kan i många fall vara ett hot mot en långsiktig 

kundrelation. Det är därför bra att få en förståelse för vad det är som påverkar och förändrar 

kundernas beslut till att fortsätta eller bryta relationen till en organisation (Lopez, Redondo, 

och Olivan, 2006). Eftersom förändring är ett tillstånd som organisationer, vare sig de vill 

eller inte, ständigt kommer att befinna sig i, måste organisationer anpassa sin verksamhet efter 

den ständiga förändringen. Detta bör företag göra för att inte gå miste om den flexibla 

omvärldens kreativitet. Människor är av sin natur olika och uppfattar information och 

händelser på olika sätt beroende på individens bakgrund. Det finns alltså inget rätt och riktigt 

utan det ligger i betraktarens ögon att begripa sin verklighet (Ahrenfelt, 2001). Det är viktigt 

att man hela tiden håller sig uppdaterad om sin målgrupp och att man ständigt interagerar med 

kunderna för att få förståelse för deras konsumentbeteende (Kotler och Keller, 2009). Därför 

är ett annat forskningsområde vi avser att undersöka förändringsprocessen i såväl 

organisationer som samhället i stort. Människor är föränderliga individer som ständigt 

influeras av omgivningen. Därför vill vi söka kunskap om den nya tidens konsument (i vårt 

fall spagäst) och hur deras behov på bästa sätt kan tillgodoses. 

Marknadsföring handlar i grund och botten om att tillfredsställa konsumenters behov och 

önskemål. Att sätta kundens behov i fokus kallas för marknadsföringens koncept och har 

kommit att influera stora delar av forskningen inom marknadsföringsområdet (Gummesson, 

1994). För att lyckas med sin marknadsföring måste man som företag dels förstå vad som är 

värdefullt för kunden och dels klara av att leverera detta värde. De företag som använder 

marknadsföring på ett effektivt sätt fokuserar på kunden och är organiserade för att effektivt 

svara på förändringar i kundernas behov (Kotler och Keller, 2009). Däremot är det skillnad 

mellan kundfokusering och kundförståelse, där förhållningssättet kundförståelse är att föredra 

i syfte att utveckla en mer genomgripande kundinsikt (Lagrosen och Lagrosen, 2009). Det är 

viktigt att man vet varför konsumenten väljer att köpa en produkt och vad de värdesätter i sin 

beslutsprocess. Litteratur och forskning visar att värdeskapande utifrån ett kundperspektiv, är 

tydligt sammankopplat med kundlojalitet och företagsvinst. Kunder är lojala mot företag så 

länge de klarar av att erbjuda dem ett överlägset värde jämfört med sina konkurrenter 

(Khalifa, 2004). Relationsmarknadsföring utgör en central del inom området för att lyckas 

med behållningen av sina kunder. Inom relationsmarknadsföringen har man ett mer 

långsiktigt synsätt på marknadsföring och man låter hela företaget engagera sig i 

marknadsföringsprocessen. Det är särskilt viktigt att involvera personalen eftersom de spelar 

en central roll i arbetet med att skapa långvariga och trovärdiga kundrelationer (Echeverri och 

Edvardsson, 2002). För att få en långsiktig kundrelation krävs det att man förmedlar ett tydligt 

budskap som konsumenten känner sig träffad av (Fill, 2009). För att strategiskt kunna planera 

ett tydligt budskap som når ut till kunden, är det viktigt för företag att ha förståelse för sin 

målgrupp (Simkin och Dibb, 1998). Alla företag som har god kännedom om sin målgrupp och 

omgivning har två fördelar, de har en disciplinerad metod för att samla in information och de 

spenderar mer tid än någon annan med att interagera med sina kunder (Kotler och Keller, 
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2009). Eftersom vi finner att tidigare forskning är bristfällig inom spabranschen kopplat till 

kundvärde, kundlojalitet och kundförståelse vill vi söka svar på vad som utmärker dessa 

områden inom spabranschen och ta reda på vilka specifika egenskaper som är viktiga för 

spaföretag att ta hänsyn till i interaktion med kunden. 

1.3 Forskningsfråga 

Vilket konsumentbeteende har den typiska spagästen? 

 1.4 Syfte 

Målet med uppsatsen är att få förståelse för konsumenters beteende inom spabranschen. Vår 

avsikt är att undersöka vad konsumenten värdesätter när hon/han ska välja spaanläggning och 

vilka motiv som bidrar till det slutgiltiga konsumtionsbeslutet. Det slutgiltiga målet är att ta 

fram en profil som beskriver den typiska gästen och därigenom bidra till en ökad 

kundförståelse inom spabranschen. 

2. Teoretisk referensram  

2.1 Teoriintroduktion 

 

 Övergripande modell över den teori som ligger till grund för vårt forskningsområde  

För att nå svaret på vår forskningsfråga om vilket konsumentbeteende den typiska spagästen 

har är det nödvändigt för oss att sätta oss in i olika teorier inom området, dels för att få 

förståelse för vårt undersökningsområde och dels för att skaffa oss insikt i hur vår 

arbetsmetod bör gå till så att vi verkligen når fram till det vi menat att nå fram till. De teorier 

vi kommer att presentera nedan är först teorier inom området för det mänskliga 

konsumentbeteendet där vi med hjälp av bland annat Maslows behovshierarki reder ut vad det 
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är som driver människor att agera på ett visst sätt och vad som bidrar till deras köpbeslut. För 

att kunna identifiera ett konsumentbeteende inom en viss marknad, måste organisationer först 

dela upp marknaden i mindre delar för att veta åt vilket håll de ska vända sig. Eftersom vår 

avsikt med denna uppsats är just att kartlägga beteendet inom en viss kundgrupp, har vi tagit 

hjälp av segmenteringsteori för att bland annat ta reda på vilka frågor vi bör bygga upp vår 

empiri kring. Teorierna om kundvärde, kundlojalitet och kundtillfredsställelse har vi använt 

för att få förståelse för vad som är viktigt för att företag ska kunna behålla sina kunder. På 

grund av att den bransch vi undersöker hamnar under kategorin för tjänsteverksamhet, har vi 

även satt oss in i vad det är som särskiljer kundvärde inom produktmarknaden från kundvärde 

inom tjänsteföretag. Detta leder oss in på teorier om tjänstekvalitet och 

relationsmarknadsföring. Inom detta område är kundservice och word of mouth också en 

väsentlig del. Vi har också tillämpat förändringsteori för att skapa förståelse kring den 

ständiga förändring som pågår runtomkring oss, vilket därigenom också påverkar 

konsumentbeteendet. Till sist hamnar vi inom området för kundförståelse som är ett område 

vi känner stor samhörighet till. Detta eftersom vi i denna uppsats vill bidra till kundförståelsen 

inom spabranschen och därmed anser att vi behöver belysa frågan gällande varför det är så 

viktigt för företag att de vet vem som köper deras produkter/tjänster.  

2.2 Konsumentbeteende 

Konsumentbeteende är läran om hur individer, grupper och organisationer väljer, köper och 

använder varor, tjänster, idéer eller erfarenheter för att tillfredsställa sina behov och 

önskningar. Marknadsförare måste ha en djup förståelse för konsumenternas beteende för att 

lyckas med sitt uppdrag (Kotler och Keller, 2009). 

2.2.1 Motivation 

En av de viktigaste aspekterna inom marknadsföring är att få en förståelse för vem kunden är 

och har för behov. För att få en förståelse över vilket konsumentbeteende kunden har bör man 

först undersöka hur kunden fungerar som individ. Genom att identifiera vad det är kunden 

egentligen vill nå med inköpet kan man se förbi produkten/tjänsten och istället belysa hur de 

egenskaper produkten/tjänsten har, kan tillfredställa det behov kunden vill ha tillgodosett. Det 

kan till exempel vara en specifik sinnesstämning man vill nå med hjälp av tjänsten och inte 

själva tjänsten i sig. I detta fall kan det vara bra att marknadsföra egenskapen tjänsten medför. 

För att kunna tillfredställa behovet måste man först veta vilka behov och motiv det är som styr 

konsumentens beteende (Evans, Jamal och Foxall, 2008). 

För att få en förståelse för vad det är som driver människor till att agera på ett specifikt vis, 

bör man först ta reda på vad det är som motiverar människor. Genom att får en grundläggande 

kunskap om hur motivationen påverkar hur kunderna fattar olika beslut, kan man även planera 

på vilket sätt man kan marknadsföra varan/tjänsten. Motivationen påverkar hur vi beter oss.  I 

ett motivstyrt beteende agerar människor utefter ett mål som ska uppnås. Målen kan vara av 

olika karaktär och är anpassat efter vilka behov vi har. De behov som är starkast är de 

biologiska drivkrafterna som får oss att överleva. När de biologiska behoven är tillfredställda 

strävar flertalet människor efter att nå de psykogena behoven så som uppskattning, social 

status och självförverkligande (Evans, Jamal och Foxall, 2008). 
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Maslows behovshierarki  

En teori som på ett grundläggande och tydligt vis beskriver vilka behov som är mest 

grundläggande för människor är Maslows behovshierarki. Teorin går ut på att man vanligtvis 

inte är motiverad att uppfylla de existentiella behov man har innan de mest grundläggande 

behoven är tillfredställda. Teorin kan associeras med en pyramid där den bredaste och 

stadigaste grunden närmast marken representeras av de mest grundläggande behoven så som 

mat, vatten, och sömn. Nästa steg är behovet av trygghet som exempelvis fred, ekonomisk 

trygghet mm. När de två första behoven är tillfredsställda är man motiverad nog att tillgodose 

sina sociala behov och behovet av uppskattning som bland annat innebär en känsla av 

tillhörighet och kärlek. På de högsta nivåerna i behovshierarkin uppstår viljan att tillgodose 

sina behov av självkänsla och självförverkligande. Teorin skiljer mellan det som är medfött 

och det som är inlärt. Inom marknadsföringsområdet bör man identifiera vilka behov som är 

av störst vikt inom det specifika marknadssegmentet (Evans, Jamal och Foxall, 2008; Kotler 

och Keller, 2009).   

2.2.3 Theory of Consumption Values 

För att få en förståelse för varför konsumenten väljer olika varor och tjänster är det bra att få 

en inblick i vad det är kunden värdesätter. Sheth, Newman och Gross (1991) förklarar med 

hjälp av sin teori om konsumentvärde olika delar som är viktiga för kunden när de ska göra ett 

köpbeslut. De olika värden kunden väger in i sitt motiv till köp är funktionellt värde, socialt 

värde, känslomässigt värde, kunskapsvärde och situationsanpassat värde.  Enligt teorin är det 

en eller flera av dessa värden kunden tar hänsyn till vid ett beslut. Vilket eller vilka värden 

kunden använder sig av, beror på olika situationer och på vad konsumenten uppskattar. 

         __________________                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell över de olika värden kunder tar hänsyn till vid val av produkter/tjänster. Källa: Sheth, Newman 

och Gross, 1991. 

I det funktionella värdet är det viktigt att varan/tjänsten medför en praktisk nytta för kunden. 

Varan/tjänsten ska vara trovärdig, hållbar och prisvärd. Varan/tjänsten ska ha ett funktionellt 

och ändamålsenligt värde för kunden.  
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I kategorin situationsanpassat värde är det olika situationer som ligger till grund för kundens 

val av varor/tjänster. Exempel på detta är produkter som enbart har säsongsbetonat värde 

(julkort),”en gång i livet upplevelser” (bröllop, student) och akuta omständigheter (ambulans). 

Det finns även situationsanpassade värden som uppstår oftare (popkorn på bio). 

Det sociala värdet handlar om värdet kunden sätter på social interaktion, social status eller 

sociala förväntningar. Valet av gåvor, nöjen, kläder smycken mm är ofta baserat på ett socialt 

värde snarare än ett funktionellt värde. 

Det emotionella värdet har i syfte att beröra och väcka känslor. Kategorin innefattar även 

viljan i att framkalla och behålla känslan över tid. Exempel på när det emotionella värdet 

spelar in är när man vill framkalla en romantisk atmosfär med middag och levande ljus eller 

tittar på en skräckfilm när man vill framkalla rädsla/spänning.  

När beslut baseras på kunskapsvärdet är det viljan att lära sig och uppleva nya saker som står i 

fokus. I denna del värdesätts faktorer som berör ifrågasättande, nyfikenhet, nytänkande och 

kunskap. I kategorin upplever kunden ett värde av att stimuleras. 

Ett beslut om köp (eller inte köp) innefattar antingen någon/några eller alla de fem 

kundvärden. Vid köp av sitt första hus är det vanligt att alla de fem kategorierna finns med. 

Det nya huset kan ha ett funktionellt värde (det finns mer utrymme än det gjorde i 

lägenheten), socialt värde (många av köparens vänner också köper hus), emotionellt värde 

(kunden känner sig trygg med att äga ett hus), kunskapsvärde (den nya upplevelsen av att äga 

ett hus väcker nöje), situationsvärde (husköp med avsikt att bilda familj) (Sheth, Newman och 

Gross, 1991).         

2.2.4 Faktorer som påverkar konsumentbeteendet  

Kulturella faktorer: 

Kultur är i många fall avgörande för vilket beteende och existentiella behov människor har. Vi 

blir under uppväxten påverkade av det samhälle och människor vi lever nära. Genom 

uppväxten blir man präglad av olika värderingar som ofta sitter kvar hela livet. Människor kan 

till exempel värdesätta prestation, framgång, funktionalitet, materiell bekvämlighet, 

individualism eller frihet beroende på vilka erfarenheter och förväntningar man har av livet. 

Det finns även olika traditioner och ritualer som marknadsförare med stor fördel bör ta hänsyn 

till (Kotler och Keller, 2009). Vanligen handlar de bakomligganda faktorerna till ritualer och 

traditioner om egenskaper av social karaktär. Oftast delas ritualer som till exempel storhelger 

och bröllop med andra vilket medför en känsla av gemenskap och delaktighet. Man kan som 

marknadsförare undersöka varför människor utför vissa ritualer. En studie som undersökt 

olika orsaker till varför man går på teater visar att det till störst del är av olika sociala 

anledningar så som att umgås med andra, få möjlighet att visa en speciell bild av sig själv, 

skapa nya kontakter och känna att man har något gemensamt med andra människor (Evans, 

Jamal och Foxall, 2008). I samhällen bildas ofta grupper utifrån sociala likheter där man delar 

liknande värderingar, intressen och beteenden. Exempelvis kan man utifrån yrke, inkomst, 

vällevnad och utbildningsnivå delas in i olika grupper som resulterar i olika beteenden. Det 
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har genom studier visat sig att människor som ingår i samma sociala klass har en tendens att 

använda liknande kläder, heminredning, språk och aktiviteter (Kotler och Keller, 2009).       

Sociala faktorer: 

Man blir som konsument och människa påverkad av olika sociala faktorer i livet som 

exempelvis attityder och beteenden (Kotler och Keller, 2009). De individer som har en 

betydande påverkan på varje persons beteende kallas för referensgrupp. Vår referensgrupp 

påverkar våra attityder, åsikter, värderingar och beteendemönster. Referensgruppen kan även 

bestå av människor vi inte känner men som ändå påverkar vårt beteende (till exempel kända 

personer). Vår referensgrupp påverkar oss huvudsakligen på tre olika sätt; 

informationspåverkan, nyttopåverkan och statuspåverkan. Den första påverkande faktorn 

(informationspåverkan) uppstår då konsumenten vill ha information om en tjänst från familj, 

vänner, experter eller genom observation av andra människor. Den andra faktorn handlar om 

de värderingar och attityder som finns i den grupp individen identifierar sig med. Det kan till 

exempel vara så att människor köper en produkt/tjänst för att de upplever att de förväntas göra 

det. Det tredje sättet på vilket referensgruppen påverkar beteendet, är genom den status som 

existerar i gruppen. Det kan till exempel vara så att konsumenten köper en viss vara eller 

tjänst för att de tror att det kommer att stärka deras image eller status i gruppen (Evans, Jamal 

och Foxall, 2008). De sociala grupper som i allmänhet ingår i de sociala faktorerna är de 

människor man interagerar med ansikte mot ansikte. Dessa relationer kan delas in i primära 

och sekundära grupper. I den första gruppen ingår de som stå närmast och interagerar med 

ofta så som familj, vänner, kollegor och grannar. I de sekundära grupperna ingår de personer 

man känner på ett formellare plan exempelvis genom yrkeslivet eller fackföreningar. De 

sociala relationer som påverkar oss allra mest är familjen. Det finns två typer av familjer, i 

den ena ingår föräldrar och syskon och i den andra gruppen ingår partner och barn. Genom 

familj nummer ett har man vanligen under uppväxten blivit påverkad av värderingar kring 

religion, politik, ekonomi, ambitioner, egenvärde och kärlek som sitter kvar i medvetandet 

även om man inte umgås flitigt i nuläget. Den grupp man influeras mer direkt av är den familj 

man lever nära som i många fall innefattar partner och barn. Tidigare var det vanligt att män 

och kvinnor delade upp beslutsfattande och konsumtion i hushållet men i modern tid har dessa 

gränser suddats ut och marknadsförare bör i många situationer se både män och kvinnor som 

möjliga målgrupper. Amerikanska studier har dock visat att män och kvinnor reagerar lite 

olika på marknadsföringsbudskap. Studier visar att kvinnor i högre grad än män värdesätter 

relationer och det sociala medan män tenderar att vara mer tävlingslystna och fokuserar på 

funktion. Även barnen i familjen har en stor inverkan på konsumtionen i familjen. En 

amerikansk studie visar att 47 procent av familjers hushållskassa går till köp influerade av 

barn under 14 år (Kotler och Keller, 2009).  I modern tid finns det många familjeformer man 

som marknadsförare bör ta hänsyn till, men det är fortfarande av värde att studera 

kärnfamiljen eftersom den fortfarande utgör en stor del av befolkningens civilstatus. Familjers 

konsumentbehov förändras över tiden beroende på var i familjelivscykeln man är. Man bör 

som marknadsförare fundera på vilka specifika behov det är som människor vill få 

tillfredställda beroende på vilket stadium i livet man befinner sig i. Vanligen består en persons 

familjelivscykel av följande skeden; singel, gift/sambo, gift/sambo med barn, gift/sambo med 
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vuxna och utflyttade barn och sist ensam igen efter att partnern avlidit (Evans, Jamal och 

Foxall, 2008).          

Personliga faktorer: 

Människor konsumentbeteende påverkas även av personliga faktorer så som ålder, vilket 

skede i livet man befinner sig, ekonomiska omständigheter, personlighet och värderingar. En 

viktig aspekt som påverkar konsumenters beteende är vilken livsstil man har som ofta är ett 

resultat av individens värderingar vilket kommer att beskrivas utförligare under rubriken 

psykologiska variabler på sidan 10. Vanligen väljer människor mellan värdet av att spara tid 

och värdet av att spara pengar. Det är viktigt att företag får förståelse för att vilket kunderna 

värdesätter mest för att kunna matcha deras önskemål (Kotler och Keller, 2009).  

2.2.5 Segmentering            

Konsumenters behov varierar och kan vanligen inte tillfredställas utifrån en typ av marknad 

genom massmarknadsföring (Dibb, 1998). För att kunna identifiera konsumentbeteendet inom 

en specifik marknad, bör organisationen först segmentera sin målgrupp för att ta reda på 

gentemot vilka man ska positionera sig (Kotler och Keller, 2009). Segmentering innebär 

huvudsakligen att konsumenter blir indelade i olika grupper som delar samma köpbeteende. 

Företag kan på så vis designa sin verksamhet för att tillfredsställa de olika gruppernas behov. 

Marknader kan segmenteras på många olika sätt (Trinh, Dawes och Lockshin, 2009). De 

vanligaste kategorierna är de nämnare som Kotler myntade 1984 (Simgin och Dibb, 1998). De 

grundläggande marknadssegmenten som organisationer enligt Kotler och Keller (2009) bör 

sortera upp sin marknad i är geografiska-, demografiska-, psykologiska- och beteendemässiga 

variabler. För att kunna kommunicera med sin segmenterade målgrupp, behöver företag 

anpassa de olika marknadsföringsverktygen efter det budskap man vill förmedla och den kund 

man vill nå (Fill, 2009).  

Geografiska variabler: 

Det geografiska läget har i många situationer en stor inverkan på människor (Fill, 2009). 

Företag kan rikta in sig på ett specifikt område eller satsa på många. Om företagen satsar på 

en stor geografisk spridning kan det vara nödvändigt att anpassa olika 

marknadsföringsstrategier lokalt. Att få en insikt i hur det geografiska segmentet är uppdelat 

kan ge svar på eller i alla fall underlätta analysen på en del frågor. Frågorna kan till exempel 

beröra var de värdefullaste konsumenterna finns och vilken media det är som fungerar bäst 

inom det specifika området (Kotler, och Keller, 2009).   

Demografiska variabler: 

De demografiska variablerna innefattar bland annat ålder, kön, yrke, utbildning, social klass 

och inkomst (Fill, 2009). Demografiska variabler är tacksamma att undersöka utifrån ett 

marknadsföringsperspektiv. Anledningen är att man ofta associerar denna variabel till 

kundernas önskningar och behov samtidigt som det är relativt enkelt att mäta (Kotler och 

Keller, 2009). Tre av de vanligaste demografiska faktorer man brukar dela in konsumenter 

efter är ålder, kön och sociala grupper. Det första man kopplar till ålder är hur många år man 
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levt, men det är även viktigt att reflektera över att ålder även kan vara en psykologisk 

upplevelse alltså hur man känner sig. Det är till exempel vanligt att företag som riktar sig till 

personer över 50 år använder sig av yngre talespersoner i sina kampanjer eftersom de vet att 

deras målgrupp ser sig som yngre än femtio år psykologiskt. Vanligtvis är det dock så att 

människor i en viss ålder har ett annorlunda köpbeteende än människor i en annan 

åldersgrupp (Evans, Jamal och Foxall, 2008). Människor påverkas av den tidsepok man vuxit 

upp i. Individer blir påverkade av musik, politik, mode och filmer som var aktuell under 

uppväxten och generellt får inte marknadsföring samma effekt i olika generationer (Kotler 

och Keller, 2009). Den generation som föddes mellan åren 1977 och 1994 har växt upp i den 

så kallade informationsrevolutionen och brukar ofta benämnas som generation Y. Många 

individer i den ovannämnda generationen upplevs vara materialister, varumärkesorienterade 

och entreprenörsinriktade. Denna generation är relativt ointresserad av politiska protester men 

är positiva till multinationella företag och celebriteter. Den generation som är födda mellan 

åren1966 och 1976 kallas generation X. Denna generation söker efter unika produkter/tjänster 

i syfte att finna sin egentliga identitet och brukar vara skeptiska till marknadsföring och 

materialism. De vill hellre vara delaktiga i marknadsföringen än att vara en passiv åskådare. 

Av denna attitydforskning kan man anta att relationsmarknadsföring är mer lämpad för 

generation X än vad kommersiell marknadsföring är. Medan generation Y inte har lika ont av 

den typen av marknadsföring. Människor födda mellan 1945 och 1965 går vanligen under 

benämningen babyboomgenerationen och har blivit en viktig grupp för marknadsförarna. 

Denna generation växte upp under en mycket händelserik epok där musik, mode, politiskt 

tänkande och sociala attityder genomgick stora förändringar. Denna generation tog, till 

skillnad från tidigare generationer, avstånd från vad deras föräldrar stod för och ville bilda sig 

en egen uppfattning. I denna generation är det vanligt att men har en upplevd ålder som är 

yngre än den fysiska åldern vilket medför att individer i denna kategori känner sig yngre än 

vad de i själva verket är och därmed har en ungdomlig självbild. Babyboomgenerationen är 

förhållandevis välbärgad som ett resultat av de tillgångar deras föräldrar lämnat efter sig. 

Studier har visat att babyboomsgenerationens föräldrar tillhörde en sparsam generation som 

satta bo i en tid då huskostnaderna var relativt låga (Evans, Jamal och Foxall, 2008).   

Bakåt i tiden har man kunnat uppmärksamma stora skillnader på män och kvinnors beteende 

både kommersiellt och i samhället som stort. I dagens samhälle är det dock varken aktuellt 

eller enkelt att dela in genus i olika fack. Det är inte längre lika självklart vad som är typiskt 

manligt och kvinnligt utan det är snarare andra faktorer som spelar in så som värderingar, 

attityder mm. Forskare har dock uppmärksammat att det fortfarande finns vissa skillnader i 

hur man tar upp och bearbetar information samt hur konsumentvanorna ser ut. Det är till 

exempel vanligare att kvinnor köper presenter, gåvor och julklappar vilket tidigare forskning 

kopplar till kvinnors omsorgsinriktning. Tidigare undersökningar har även uppmärksammat 

att kvinnor och män tar in information på olika sätt. Män tenderar till att ta in mindre men 

nödvändig information medan kvinnor gärna tar in mycket information för att få en förståelse 

för helheten. Det har genom studier visats att kvinnor reagerar på klara färger, foton och 

bilder medan män reagerar på rubriker i fetstil, punkter och den grafiska framställningen 

(Evans, Jamal och Foxall, 2008).  
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Psykologiska variabler:  

Genom att analysera människors livsstil, värderingar, intressen och åsikter blir det enklare att 

förstå konsumentens olika beteenden och behov (Fill, 2009; Kotler och Keller, 2009). Det är 

till exempel vanligt att människor som ingår i samma demografiska grupp har väldigt olika 

psykologiska profiler. Genom att studera människors livsstil får man sannolikt en relativt 

djupgående förståelse för konsumentens beteende (Evans, Jamal och Foxall, 2008). Ett vanligt 

sätt att dela upp det psykologiska segmentet eller framförallt människors livsstil är att 

använda sig av det amerikanska forskningsprogrammet VALS ”The VALS segmentation 

system”(värderingar och livsstil). Enligt VALS segmentering är motivation och 

konsumentresurser de viktigaste faktorerna när det gäller psykologisk indelning. Enligt detta 

system blir kunder motiverade av ideal, prestation och självförverkligande faktorer. För de 

konsumenter som blir motiverade av ideal är kunskap och principer viktiga aspekter. De 

konsumenter som blir motiverade av prestationer värdesätter att produkten eller servicen 

speglar framgång gentemot bekanta medan de som vill förverkliga sig själva strävar efter 

aktiviteter som innefattar sociala, varierande eller riskfyllda variabler i något avseende. Det 

som avgör en människas personliga resurser påverkas av självförtroende, intelligens, 

förmågan av att vara impulsiv, ledaregenskaper och fåfänga. De personliga resurserna bidrar 

till om en person ökar eller begränsar sin grundläggande motivationsfaktor (Kotler och Keller, 

2009). Nedan följer en sammanfattning av olika personlighetstyper utifrån VALS 

segmenteringssystem i kombination med en ny brittisk profilkategorisering ”Socal value 

groups” som är en vidareutveckling av VALS systemet.   

Människor med höga personliga resurser är kategoriserade i fyra olika kategorier innovatörer, 

tänkaren, presteraren och upplevaren. Innovatörer - framgångsrika, aktiva, sofistikerade och 

självförverkligande som föredrar en nischad service och produkt. Personer som tillhör denna 

personlighetstupp har gott självförtroende, är villiga att ta risker och sätter upp egna mål. 

Tänkaren - mogen, tillfredställd och reflekterande som värdesätter kunskap och funktionalitet. 

Tänkaren vill vara normal och inte skilja sig från andra, de är nöjda med det trygga liv de 

skapat. Presterare - framgångsrika, målinriktade människor måna om karriären, familjen och 

hur de framstår utåt. De är materialister och anser att både upplevelser och ägodelar är 

symboler för framgång som de är måna om att visa upp för allmänheten. Upplevaren 

(själförverkligande) – entusiastiska, impulsiva människor som söker variation och unnar sig 

kläder, underhällning och sociala evenemang. Upplevaren värdesätter personlig utveckling, 

relationer till andra människor och öppenhet. De gillar att experimentera men är inte 

materialister. De har stark vilja och självförtroende vilket bidrar till att de vågar stå för vad de 

tror på och får andra människor med sig (Kotler och Keller, 2009; Evans, Jamal och Foxall, 

2008).  

De med lägre personliga resurser är indelade i kategorierna traditionalister, uppåtstävare, 

skapare och överlevare. Traditionalister - konservativa, traditionsbundna människor som 

värdesätter familjen och etablerade varumärken. Denna grupp av människor är ovilliga att ta 

risker och värdesätter traditionella beteenden och principer. Traditionalister håller sig gärna i 

bakgrunden och vill inte sticka ut från gruppen. Uppåtsträvare – tycker om trender och nöjen 

och konsumerar gärna stajlade produkter. De köper produkter och tjänster för att passa in, inte 
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i samhället utan i den egna gruppen. Skapare – praktiska, jordnära människor som tycker om 

att arbeta med händerna, föredrar praktiska och funktionella föremål, överlevarna – passiva 

människor som oroar sig för förändringar och är lojala mot sitt favoritmärke (Kotler och 

Keller, 2009; Evans, Jamal och Foxall, 2008).  

Beteendemässiga variabler: 

I beteendemässiga variabler delas människor in i grupper utefter vilken mån de känner till-, 

har kunskap om-, attityd till-, använder sig av- och reagerar på en produkt. 

Det finns fem olika roller i ett köpbeslut och dessa roller kan vara fördelade på en eller flera 

personer. De olika rollerna är initiativtagaren, påverkaren, beslutsfattaren, köparen och 

användaren. Konsumenter kan även delas in i olika grupper beroende på när och vid vilket 

tillfällen de köper en vara eller tjänst. Det kan till exempel vara när på dagen, veckan, 

månaden eller året konsumtionen sker. Vetskapen om tidens/tillfällets olika betydelse för 

människor är viktig för att förstå konsumentens olika behov (Kotler och Keller, 2009).  

Människor har även olika attityd till produkter/tjänster. Konsumenter kan till exempel vara 

entusiastiskt, positivt, likgiltigt, negativt och fientligt inställda till en vara/tjänst vilket 

sannolikt påverkar om konsumenten känner sig motiverade till köp (Kotler och Keller, 2009). 

Ett av de vanligaste synsätten är att attityder kan delas in i tre olika komponenter: kognitiv 

komponent (åsikter), affektiv komponent (känslor) och konativ komponent 

(avsikt/beteendebenägenhet).  Kognitiv komponent består av personers olika uppfattningar, 

åsikter och kunskaper om en vara/tjänst. Dessa åsikter behöver inte stämma överens med 

verkligheten men är ofta viktigare i konsumentsyfte än de verkliga förhållandena. Affektiva 

komponenter innebär de känslor människor har inför varor/tjänster. Känslorna kan vara både 

positiva och negativa och påverkas av de åsikter man har om objektet. Konativ komponent 

behandlar hur människor sannolikt kommer att reagera på varan/tjänsten utifrån vilken 

kunskap de har om den. Ett bra sätt att mäta människors attityder till något är att ta reda på 

vad de anser är viktigt och värdesätter. Detta kan man till exempel göra genom en likertskala. 

I en likertskala kommer man med olika påståenden som respondenterna får instämma helt 

eller inte alls med genom en skala från ett till fem. Det kan ibland vara missvisande att mäta 

attityder och det kan vara nyttigt med insikt om att respondenter inte alltid tillkännager sina 

verkliga attityder. Respondenterna kan ofta svara vad de förväntas svara och det är att vanligt 

begrepp att människor säger en sak och gör en annan. Mätning av beteendet kan dock ge en 

bild av konsumenters beteende. Attityder skapar ofta en form av trygghet och stabilitet hos 

människor och det är vanligtvis mycket svårt och dyrt för marknadsförare att försöka förändra 

den (Evans, Jamal och Foxall, 2008).  

2.2.6 Förändringar i konsumentbeteendet 

Det är för många ingen nyhet att människors liv och förutsättningar ständigt förändras, både 

privat och i arbetslivet. Vanligen består livet av olika faser där vissa perioder är lugna och 

andra kaotiska. Människor tycker olika och upplever världen på olika sätt. Det finns alltså 

ingen klar sanning och referensram om hur människor beter sig och agerar. Förändring som 

tillstånd är ett begrepp som kan förklara detta. Begreppet står för att den ständiga förändring 

som pågår omkring oss är en oavbruten process som bör betraktas som ett tillstånd snarare än 
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ett fenomen som kommer och går. Företag måste arbeta med att uppdatera sina rutiner 

eftersom samhället och människor förändras. Därmed kan verksamheter inte nöja sig så fort 

de uppnått ett specifikt mål utan de måste ständigt sträva efter förbättring. Organisationer 

måste i samband med detta bli flexibla och öppna gentemot omvärlden och lära sig att utnyttja 

de möjligheter som utvecklingen för med sig istället för att slukas upp av det kaos som 

uppstår om organisationen stänger ute sin omgivning (Ahrenfelt, 2001). Det är som 

marknadsförare viktigt med insikt i att även konsumenter likväl som omvärlden är 

föränderliga. Studier har visat att de kunder som genererar mest värde för företag är de man 

har en långvarig relation till och det är därför viktigt att man arbetar med att bibehålla 

konsumenternas lojalitet. Att konsumenter förändrar sitt beteende är ett hot mot den relation 

företaget och kunden har byggt upp eftersom konsumentens behov, intressen och åsikter 

gentemot företaget kan variera över tid och bli annorlunda från de faktorer som från början 

byggde upp relationen mellan kunden och organisationen. Det är viktigt för företag att 

kartlägga konsumenternas förändrade beteende och vad det är som skiljer de som stannar mot 

de som bryter relationen (Lopez, Redondo och Olivan, 2006).  

Tidigare forskning har visat att det finns många fördelar med att behålla sina kunder. Några 

av dessa fördelar är bland annat att trogna kunder har en lägre priskänslighet, större fördelar 

av servicen företaget erbjuder, större mottaglighet för nya produkter/tjänster, hjälper till att 

sprida positiv mun till mun-marknadsföring och bättre motståndskraft för konkurrenters 

övertalningsförsök. Studier har visat att det kan kosta fem gånger mer att hitta nya kunder än 

att behålla de gamla. Att förlora redan existerande kunder kan även påverka mun till mun-

marknadsföringen negativt och förstöra företagets rykte och varumärke. Genom att få en 

förståelse för vilka konsekvenser det kan medföra att förlora existerande värdefulla kunder, 

får företag troligtvis en vilja att satsa på relationen (Lopez, Redondo och Olivan, 2006). 

Det finns sedan tidigare en del undersökningar utförda i syfte att urskilja vilka faktorer det är 

som bidrar till att kunder byter företag. Förutom de underliggande orsakerna som styr 

människor finns det en rad konkreta orsaker till att konsumenter förändrar sitt beteende och 

bryter sin lojalitet till företaget; prissättning, misslyckad service, anställdas respons på 

misslyckad service, lockelse till konkurrenter, allmänt missnöje, missnöjd med den upplevda 

kvalitén, kännedom om andra mer lämpliga alternativ, missgynnsamt läge, förändring i 

prissättning, att konsumenten känner obehag gentemot företaget eller att grunden i hela 

tjänsten är fel för kunden (Lopez, Redondo och Olivan, 2006). 

I de allra flesta fall krävs det en bra relation mellan företag och kund för att konsumenten ska 

börja/fortsätta vara lojal. Med anledning av detta är det viktigt att få en förståelse för några av 

de egenskaper som definierar relationen. Lopez, Redondo och Olivan (2006) ger förslag på tre 

faktorer som påverkar om kunden fortsätter att vara lojal nämligen; längden, bredden och 

djupet på relationen. Djupet i relationen avgörs av i hur stor utsträckning kunderna använder 

företagets tjänster. Ju mer tjänster kunderna använder sig av ju större blir kunskapen om 

företaget. Om tjänsterna är skickligt utförda och tillfredställer kundernas behov är det svårt 

för konkurrenterna att erbjuda samma service. Kunder som utnyttjar företagets tjänster i stor 

utsträckning framkallar vanligen ett starkt band med organisationen vilket leder till en positiv 

attityd. Detta leder i sin tur till minskad känslighet för ett eventuellt misslyckande av tjänsten i 
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framtiden. Den andra faktorn som stärker relationen är under hur lång tid kunden har utnyttjat 

företagets tjänster. Litteraturen har påvisat att det är större risk att mista nya kunder än de som 

ingått i relationen under en längre tid. Anledningen är att företagen och kunderna har haft 

längre tid på sig att utveckla relationen och därför får ett starkare band till varandra. Detta 

bidrar till att man vet vad man kan förvänta sig av organisationen vilket inger en trygghet som 

resulterar i att man stannar kvar som kund hos företaget. Den tredje faktorn som påverkar 

relationen är de kompletterande tjänster man kan lägga till den grundläggande tjänsten. Detta 

kan hjälpa till att tillfredställa kundernas behov mer specifikt och därmed stärka relationen. 

De extra tjänsterna ökar kundernas kunskap om företaget och bidrar till en positiv 

framtidsbild. Det är viktigt för marknadsförare att förstå kundernas olikheter och vilka 

faktorer det är som får dem att stanna (Lopez, Redondo och Olivan, 2006)   

2.3 Konsten att skapa kundvärde 

2.3.1 An extended framework with additional schools of marketing 

Marknadsföringsområdet har kommit att utvecklas dramatiskt sedan början av 1900-talet 

(Lagrosen & Svensson, 2006
a
). I sitt tidigaste stadium handlade marknadsföring mest om 

transaktioner där konsumenternas köpbeteende styrdes av företagens aktiviteter på 

marknaden. I efterkrigstiden på 1940-talet krävdes enbart en effektiv produktionsprocess för 

att företag skulle lyckas med sin framgång på marknaden. Under 1950-talet började forskare 

istället att intressera sig för konsumenterna och deras behov. Ett nytt marknadsföringskoncept 

uppdagades som gick ut på att företag skulle utforma sin verksamhet efter kunden. 

McKitterick (1957, i Lagrosen och Svensson, 2006) fastslår: 

. . . the principal task of the marketing function in a management concept is not so much to be 

skillful in making the customer do what suits the interests of the business as to be skillful in 

conceiving and then making the business do what suits the interests of the customer. 

Genom utvecklingen av den industriella marknadsföringen, tjänstemarknadsföringen och 

relationsmarknadsföringen, har begreppet för marknadsföring kommit att breddas då 

forskning har lett till ny viktig kunskap som kommit att berika marknadsföringsområdet. 

Lagrosen och Svensson (2006)
b
 har tagit fram en modell för att visa denna utveckling (Figur 

3). Modellen är en utvecklad version av en tidigare modell från Sheth et al.(1988) (Figur 2). 

 Non-interactive Interactive 

Economic Commodity Institutional 

 Functional Functionalist 

 Regional Managerial 

Non-economic Buyer behavior Systems 

 Activist Social exchange 

 Macromarketing Organisational 

  Dynamics 
Figur 2. A seminal framework of marketing schools. Källa: Seth et al, 1988 

The non-interactive/economic schools tillhör den tidiga läran inom marknadsföring, de 

fokuserar inte på beteende samt utgår från marknadsförarens/försäljarens perspektiv. The 

interactive/economic schools grundar sig på ett ekonomiskt tänkande, de undervärderar 

sociala och psykiska faktorer och de koncentrerar sig på både försäljaren och konsumenten. 
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De skolor som tillhör inriktningen för The non-interactive/non-economic schools har följande 

ömsesidiga nämnare; de är baserade på forskning inom sociologi och beteende, de framhäver 

sociala och psykiska faktorer och de lägger vikt vid såväl försäljarens som kundens intressen. 

The interactive/non-economic schools har gemensamt att de är baserade på beteendemässig 

forskning snarare än ekonomisk, de är fullständigt nya och de har en interaktiv framtoning där 

både säljare och köpare betraktas som lika viktiga i processen (Lagrosen och Svensson 

2006)
a
. I samband med tjänstemarknadsföringens, den industriella marknadsföringens och 

relationsmarknadsföringens framtåg har modellen över marknadsföringens område kommit att 

utvecklas (Lagrosen och Svensson, 2006)
b
. Eftersom samtliga av tjänstemarknadsföring, 

marknadsföring inom den industriella sektorn och relationsmarknadsföring handlar om 

relationer på ett djupare plan än vad de tidigare skolorna presenterat, krävs en tillökning i 

antalet kolumner i modellen. Den interaktiva nivån har också bytts ut mot en transaktionsnivå 

eftersom denna term bättre speglar dessa skolors inriktning.  

 Non-interactive Transactional Relational 

Economic Commodity Institutional Further research needed! 

 Functional Functionalist  

 Regional Managerial  

Non-economic Buyer behavior Systems Services marketing 

 Activist Social exchange Industrial marketing 

 Macromarketing Organisational Relationship Marketing 

  Dynamics  

Figur 3. An updated framework of marketing schools,  

(Lagrosen och Svensson, 2006)
b 

Lagrosen och Svensson (2009) talar om marknadsföringens utveckling även genom en annan 

modell (Figur 4). Den första nivån symboliserar marknadsföringens uppkomst genom området 

för ekonomi. Genom tjänstemarknadsföringens, den industriella marknadsföringens och 

relationsmarknadsföringens framväxt 

utvecklades teorier om relationer och 

numera finns det ett flertal olika 

discipliner som bidrar till berikandet 

av marknadsföringsområdet. Dessa är 

bland annat teorier inom 

kvalitetstänkande, retorik, etik och 

entreprenörsskap (Lagrosen och 

Svensson, 2006)
b
. 

Figur 4. Three steps of development of marketing knowledge, Källa: Svensson och Lagrosen, 2009
b 

Marknadsföring handlar alltså inte längre bara om transaktioner, distributionskanalen, de ”4 

P: na” etc., utan också om relationer. Grönroos (1998) beskriver de viktiga förändringarna i 

skiftet från transaktioner till relationer. Transaktionsperspektivet benämns som 

bytesperspektivet eftersom fokus inom detta perspektiv ligger på ett värdeutbyte (i form av 

varor/tjänster) mot pengar eller annan betalning. Inom bytesperspektivet utgör resultatet en 

viktig del och koncentrationen är hög på att få ut varorna till kunderna. Inom 

relationsperspektivet ligger fokus på värdeskapande snarare än värdedistribution och detta 
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sker i samspel med kunden vilket gör att processen hellre än resultatet blir en viktig del. 

Denna skiftning i fokus från värdedistribution och resultat till värdeskapande och process, gör 

att man som företag måste bli medveten om de delar som påverkar kunden och på vilket sätt 

kunden upplever kvalitet (Grönroos, 1998). 

2.3.2 Från ett traditionellt organisationsperspektiv till ett modernt kundorienterat 

organisationsperspektiv 

Den grundläggande orsaken till att ett företag existerar, är att det finns en kund som har ett 

behov som behöver tillfredsställas. Utan kunder, kan en verksamhet inte förekomma (Peppers 

och Rogers, 2005). Därför gäller det för företag att organisera sin verksamhet utefter kundens 

behov och önskemål för att på så sätt klara av att leverera det kunden värdesätter (Kotler och 

Keller, 2009). Tabellen 

nedan visar denna skiftning 

i fokus från en 

organisationsutformning 

som utfår från ledningens 

önskemål, till en 

organisationsutformning 

som bestäms av kunden. 

 

Figur 5. En traditionell organisation jämfört med en modern kundorienterad organisation (Källa: Kotler och 

Keller, 2009) 

2.3.3 Kundvärde som begrepp och koncept  

Konsumenters behov och önskemål är en dynamisk process som varierar över tid och styrs av 

den övriga utvecklingen i omgivningen runtomkring (Khalifa, 2004). Därför blir det också 

svårt att finna en definition på begreppet kundvärde. Bestämningen av vad som menas med 

kundvärde, kan kategoriseras i tre grupper: värdekomponents-modeller (value components 

models), modeller för relationen förmåner/kostnader (benefits/costs ratio models)och medel-

syftemodeller (means-ends models) (Khalifa, 2004). 

Värdekomponents-modeller 

Enligt Kaufmann (1998, i Khalifa, 2004) består värdebegreppet av tre olika element: ett 

dyrkande värde eller en ”vilja” som väcker köparens lust att äga för ägandets skull, 

utbytesvärde eller ”nytta” som förklarar varför produkten intresserar köparen samt 

användbarhetsvärde eller ”behov” som beskriver produktens prestanda och fysiska 

egenskaper. En eller en kombination av flera element bidrar till konsumentens köpbeslut.  

En annan välkänd värdekomponentmodell är Kano´s modell (figur 6) av kundens 

tillfredsställelse, (Khalifa, 2004). 
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Figur 6. Kano´s kundnöjdhetsmodell, Källa: http://www.triz-journal.com/archives/2001/06/e/index.htm 

Denna modell delar upp begreppet värde i tre olika komponenter: komponenten för 

missnöjdhet (dissatisfier), komponenten för nöjdhet (satisfier) och komponenten för 

förtjusning (delighter). Det finns vissa funktioner och egenskaper som kunden förväntar sig 

när han/hon köper en vara/tjänst. Dessa företeelser tas för givna (exempelvis att kemtvätten 

inte bara ska tvätta kläderna utan också stryka dem). Dessa behov är nödvändiga för företag 

att uppfylla för att kunden inte ska bli missnöjd. Sedan finns det den minimistandard som 

krävs för att företag ska hålla sig kvar på marknaden. Denna standard präglas ofta av sådant 

som underlättar för kunden och ser till att hon/han blir nöjd, som till exempel att en bokhandel 

har en tydlig kategorisering av sina böcker i hyllorna. Till sist är det de egenskaper och 

funktioner som kunden kanske inte förväntar sig men som överraskar henne/honom på ett 

positivt sätt och bidrar till kundens förtjusthet (Khalifa, 2004). 

Förmåner/kostnader-modeller 

Här bedöms värdet utifrån vad kunden får offra (till exempel i tid och pengar) i förhållande 

till vad kunden får tillbaka (både psykiskt och fysiskt). Enligt Zeithaml (1988, i Khalifa, 

2004) finns det fyra typer av kundvärdesdefinitioner: 

1. Lågt pris (fokus på uppoffring) 

2. Vadhelst konsumenten önskar av en vara/tjänst (fokus på förmåner)  

3. Kvaliteten i förhållande till priset (avvägning mellan vad man har offrat och vad man 

får) 

4. Totala förmåner och totala uppoffringar (alla relevanta komponenter tas med i 

beaktning) 

Huber m fl (2001) integrerar konsumentvärderingar, produktfördelar och 

konsumtionskostnader genom att de menar att en individs uppfattning av ett objekt eller en 

händelse, styrs av hans eller hennes kognitiva egenskaper (personlighet/attityd) samt deras 

känslomässiga och demografiska anlag. Eftersom produktens egenskaper och fördelar yttrar 

http://www.triz-journal.com/archives/2001/06/e/index.htm
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sig mer tydligt än konsumentens värderingar, startar kundens köpprocess vid att utvärdera 

produktens egenskaper. I denna utvärderingsprocess jämförs det förväntade värdet med det 

upplevda värdet och leder antingen till överfullföljdhet (när det upplevda värdet överstiger det 

förväntade värdet) eller underfullföljdhet (när det upplevda värdet understiger det förväntade 

värdet). Kunden jämför de uppoffringar hon/han måste göra i utbyte mot varan eller tjänsten. 

Dessa uppoffringar är i form av pengamässiga kostnader, tidskostnader, 

informationssökskostnader, inlärningskostnader, emotionella kostnader och den intellektuella 

och fysiska ansträngningen som kan kopplas ihop med de finansiella, sociala och psykiska 

riskerna.  

Means-ends models 

Dessa modeller är baserade på antagandet att konsumenter köper varor/tjänster i syfte att nå 

ett fördelaktigt mål. Detta synsätt är särskilt förekommande inom området för 

konsumentbeteende där kundernas behov och önskemål styrs av personliga värderingar, 

mentala föreställningar eller förståndsframställningar (Rokeach, 1973; Gutman 1982; Peter 

and Olson, 1987 i Khalifa, 2004). Kundens köpbeslutsprocess präglas enligt denna teori av en 

kombination av produktens egenskaper, konsekvenserna av konsumtionen och konsumentens 

personliga värderingar. Means/resurser står för varor eller tjänster och ends/syften är 

personliga värderingar som är viktiga för konsumenten. Teorier inom means-end försöker 

förklara hur en individ genom att köpa en viss typ av vara/tjänst, kan uppnå ett önskat 

slutstadium. Konsumtion av en vara/tjänst leder till konsekvenser, antingen önskade eller 

oönskade. Av den anledningen försöker konsumenten förutspå vilken typ av vara/tjänst som 

kommer att leda till den efterlängtade följden och minska de icke önskade följderna. 

Personens värderingar framkallar den generella riktningen på beteendet, produktens/varans 

attribut framkallar konsekvenserna som i sin tur bestämmer vilken typ av beteende personen 

väljer. Sheth m fl (1991) har tagit fram fem olika konsumtionsvärden; funktionellt värde, 

socialt värde, emotionellt värde, kunskapsvärde och situationsvärde (se mer i texten ovan 

under avsnittet för Theory of consumption value). 

2.4Tjänstemarknadsföring 

Ett tjänstesystem består av fyra olika aktörer; kund, frontpersonal, stödpersonal samt ledning 

(Echeverri och Edvardsson, 2002). Kunden är den viktigaste deltagaren eftersom det är 

kundens behov och förväntningar som ska tillfredsställas och utan kunden skulle företaget 

inte kunna existera. Till kundens betjäning finns frontpersonalen. Frontpersonalen är, 

tillsammans med kunderna, företagets viktigaste marknadsförare eftersom de representerar 

företagets ansikte utåt (Echeverri och Edvardsson, 2002). Interaktionen mellan kund och 

frontpersonal utgör själva kärnan i tjänsteverksamheter och kallas för ”sanningens ögonblick” 

(Edvardsson et al, 2006). Stödpersonalen sedan, finner man ”bakom kulisserna”. Detta på 

grund av att de är anställda som inte alltid syns till för kunden men som ändå har en viktig 

stödjande funktion i tjänstemötet (administration, teknisk support, städning mm.). Till sist 

kommer ledningen som styr hela tjänsteverksamheten. Alla aktörer i tjänstesystemet, såväl 

fysiska som organisatoriska och tekniska resurser, bidrar till tjänstens existens och möjliggör 

för kundens värde (Echeverri och Edvardsson, 2002). 
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2.4.1 Tjänsters karaktärsdrag 

Det finns några avgörande skillnader mellan marknadsföring av produkter och 

marknadsföring av tjänster. En avgörande skillnaden är att de anställda på ett tjänsteföretag 

har en mer framstående roll eftersom de i sitt dagliga arbete i interaktionen med kunderna, 

marknadsför företaget (Edvardsson et al, 2006). Olikheten mellan varor och tjänster kan delas 

upp i fyra olika kategorier (IHIP) som bidrar till förståelsen av tjänsters säregenhet. 

Intangibility (opåtaglighet) handlar om att tjänster är abstrakta i det avseendet att man inte 

kan ta eller känna på dem. En fysisk produkt kan man ofta bilda sig en klar uppfattning om 

innan man bestämmer sig för att köpa varan. Detta genom att se, prova, lukta, känna, lyssna 

eller smaka på försäljningsobjektet (Lagrosen och Lagrosen, 2009). Det fungerar inte på 

samma sätt med tjänster. Kunden som står inför exempelvis plastikkirurgi kan inte se 

resultatet innan operationen är utförd, dvs efter att tjänsten är producerad (Kotler och Keller, 

2009). Heterogenity (heterogenitet) står för att kunden deltar som medproducent i en tjänst 

och därför blir såväl tjänsteförloppet som tjänsteresultatet olika från gång till gång beroende 

på kundens specifika önskemål och agerande. Detta försvårar möjligheterna att standardisera 

tjänsteförloppet eftersom alla kunder är olika (Echeverri och Edvardsson, 2002). Eftersom en 

tjänst produceras i och konsumeras i princip i samma stund, är den inseparable (oskiljaktig). 

Frisören tillverkar hårklippningen parallellt med att kunden förbrukar den (Kotler och Keller, 

2009). Företag som fabricerar fysiska produkter, kan göra det utan att det finns någon kund. 

Tjänsteföretag är beroende av att ha sin kund på plats innan de kan frambringa något 

(Lagrosen och Lagrosen, 2009). Till skillnad från varor kan tjänster inte lagras, därför är 

tjänster också perishable (förgängliga). Även om tiden ibland är väldigt kort kan varor alltid 

lagras i någon form, vilket inte är fallet för tjänster. Detta kan göra det mer komplicerat för 

tjänsteföretag där efterfrågan varierar (Lagrosen och Lagrosen, 2009). 

Inom tjänstemarknadsföring kan man alltså inte fokusera på en fysisk produkt. Istället får man 

koncentrera sig på vilken nytta kunden får och vilket värde det medför till konsumenten av att 

utnyttja tjänsten (Lagrosen & Lagrosen, 2009). Den tjänstedominerande logiken utgör ett nytt 

sätt att betrakta organisationer (Vargo och Lusch, 2004). I artikeln ”Evolving to a new 

dominant logic of marketing” beskriver de åtta grundläggande hypoteser som utgör basen i 

deras teori. I deras teori spelar kunskap en central roll. De menar att kunskap är den 

grundläggande utbytesenheten och därmed också den viktigaste källan till konkurrensfördelar. 

Ett annat viktigt antagande är att alla ekonomier i grund och botten är tjänsteekonomier och 

måste utgå från kunden i sitt värdeskapande. Enligt Lusch och Vargo (2004) kommer den 

tjänstedominerande logiken att påverka marknadsföringsområdet alltmer och ersätta det 

traditionella varucentrerade paradigmet. 

2.4.3 Vikten av kundservice och mun till munmarknadsföring inom tjänsteföretag 

En viktig marknadsföringsfaktor inom framförallt tjänsteföretag är att ha ett gott rykte. 

Människor pratar med varandra och litar på varandras omdömen om varumärken och 

organisationer. Mun till munmarknadsföring är väldigt betydelsefullt i det skede kunder 

samlar information om en tjänst eftersom man i detta läge vanligtvis rådfrågar vänner och 

bekanta. Vänner och familj anses vara den mest betrodda informationsskällan. Anledningen 

till att denna typ av marknadsföring är extra viktig i tjänsteföretag är för att tjänster är 

obestämbara och baserade på upplevelser och tilltro vilket medför att man rådfrågar någon 
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man litar på. Mun till munmarknadsföring är en av de viktigaste faktorerna till framgång för 

serviceföretag. Med anledning av detta är det mycket viktigt att få en förståelse för vad det är 

som påverkar människors fina ord om olika företag (Ng, David & Dagger, 2011). I en studie 

utförd av Ng, David & Dagger (2011)  undersöks hur de olika fördelar som kan uppstå 

gentemot kund (förtroende-, specialbehandlings- och sociala- fördelar) i kombination med 

olika kvalitéer (funktionell-, teknisk- och relationskvalitet) kan påverka mun till mun-effekten 

hos företag. Studien visar att förtroendefördelar såsom att man får vad man förväntar sig 

vilket inger trygghet gentemot företaget, motarbetar ängsla och ångest. De sociala föredelarna 

som exempelvis att de anställda blir bekanta med kunderna, känner till deras namn och 

kommer ihåg dem som personer är viktigt i uppbyggnaden av relationen mellan kunder och 

anställda. De specialbehandlingsfördelar såsom att få snabb service vid behov eller reducerat 

pris har inte lika stor påverkan som de två ovanstående kundfördelarna med hänsyn till 

kundernas uppfattning om företaget. Detta innebär att företagen inte bör lägga lika stort fokus 

på detta som på de två övriga kategorierna av fördelar. Studien visar att den funktionella 

kvalitén, alltså på vilket sätt tjänsten förflyttas mellan kunden och leverantören har stor 

påverkan på om konsumenten refererar företaget till bekanta på ett positivt sätt. Den tekniska 

kvalitén som till exempel det faktiska resultatet av en utförd service har minst påverkan på 

positiv spridning av mun till munmarknadsföring av de tre olika kvalitetsgrupperna. Den 

kvalitetsgrupp som har störst effekt på mun till mun- marknadsföringen är kvalitén utifrån 

relationer. Relationskvalité består (utifrån studien) av tillit, tillfredsställelse och engagemang 

mellan kunderna och de anställda eller företaget som helhet. Ju starkare relationen är desto 

trovärdigare framstår företaget gentemot kunden vilket i många fall bidrar till att kunden talar 

väl om företaget bland andra potentiella kunder (Ng, S. David, M. & Dagger, T., 2011). 

2.4.2 Tjänstekvalitet 

”Tjänstekvalitet är inte en separat disciplin inom tjänstemarknadsföring; tjänstekvalitet är 

kärnan i tjänstemarknadsföring.” (Berry och Parasuraman, i Echeverri och Edvardsson, 2002, 

sid 292) 

Teorier om tjänstekvalitet började uppmärksammas i mitten av 1970-talet men det dröjde 

fram till 1990-talet innan området fick sitt stora genomslag (Echeverri och Edvardsson, 2002). 

Detta skedde i en tid då samhället i stort var under omvandling genom att alltfler 

tjänsteföretag etablerade sin verksamhet. Kvalitetstänkandet inom tjänstemarknadsföring 

uppdagades i ett tidigt stadium. Detta eftersom forskare inom ämnet ganska snart förstod att 

diskussionen kring marknadsföring av tjänster inte kan försiggå utan att man kommer in på 

två områden som ligger väldigt nära kvalitetstänkandet, nämligen tjänsters struktur och 

tillverkning (Lagrosen och Lagrosen, 2009). 
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Gapmodellen och kvalitetsfaktorer 

Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985) har tagit fram en modell (figur 8) som visar hur 

olika avstånd (gap) i en organisation kan influera kundens värdering av en tjänsts kvalitet. Det 

första gapet visar skillnaden mellan kundens förväntningar på tjänsten och den upplevelse 

som tjänsten frambringade genom konsumtion. Gap två syftar på avvikelsen mellan företagets 

syn på kvalitet och ledningens uppfattning om konsumenternas förväntningar på företagets 

kvalitet. Det tredje gapet avser störningen mellan den levererade kvaliteten och den kvalitet 

som var avsedd att levereras (Parasuraman, Zeithaml och Berry, 1985). Det blir inte alltid som 

man tänkt sig eftersom 

tjänster är svåra att 

standardisera. Gap 4 pekar 

på avvikelsen mellan den 

levererade kvaliteten och den 

kvalitet som varslats om i 

marknadsföringen, det är av 

stor betydelse för 

kundnöjdheten att företag 

inte ger löfte om något som 

de i slutändan inte klarar av 

att leva upp till. Det femte 

och sista gapet är en funktion 

av de andra fyra gapen och 

syftar på skillnaden mellan 

förväntad och upplevd 

tjänstekvalitet. 

 

 

Figur 7. Källa: Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985) 

Ovanstående forskare har också med hjälp av tio faktorer, beskrivit tjänstekvalitet 

(Parasuraman, Zeithaml och Berry, 1985). De tio faktorerna har senare kortats ner till fem, 

vilka är påtaglighet (den fysiska omgivningen kring tjänsten, inredning, utrustning mm.), 

pålitlighet (att företaget utför tjänsten rätt från början och håller vad de lovar), 

villighet/beredskap (att de anställda är villiga och beredda att utföra tjänsten), säkerhet 

(frånvaro av fara, risk och osäkerhet) och empati/inlevelse (att personalen förstår sig på 

kundens behov) (Parasuraman, Zeithaml och Berry, 1988). 

Teknisk och funktionell kvalitet 

Grönroos (1984) beskriver tjänstekvalitet i termer av teknisk och funktionell kvalitet. Den 

tekniska kvaliteten beskriver vad kunden får, till exempel övernattning på ett hotell. Den 

funktionella kvaliteten handlar om hur kunden får det, till exempel stämningen och servicen 

på hotellet. Företagets image utför ett slags filter för kundens bedömning av tjänstens kvalitet. 
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En positiv image gör att kunden kan ha överseende med mindre misstag i tjänsteleveransen, 

medan en negativ image har motsatt effekt. 

2.5 Relationsmarknadsföring 
“Relationship marketing is marketing seen as relationships, networks and interaction” 

(Gummesson, 1998). 

Relationsmarknadsföring som begrepp är ett relativt nytt fenomen som introducerades under 

1980-talet (Echeverri och Edvardsson, 2002). Genom att betrakta marknadsföring utifrån ett 

relationsperspektiv, får man en mer långsiktig och relativ syn på området som helhet. Bygger 

man upp sin marknadsföring med hjälp av ett relationsbaserat synsätt kan det exempelvis 

innebära att kunderna blir mindre priskänsliga. Detta på grund av att kunderna är lojala 

gentemot företaget, vilket i sin tur beror på att företaget lyckas leverera ett tillräckligt stort 

mervärde till sina kunder för att de ska få en vilja att stanna kvar (Echeverri och Edvardsson, 

2002). 

Gummesson (1998) talar om marknadsföring i termer av relationer, nätverk och interaktion. 

Den grundläggande relationen är den mellan leverantör och kund, nätverk är en serie 

uppsättning av relationer där alla parter interagerar med varandra. Gummesson uppmanar 

även människor att sätta på sig sina ”relationsglasögon” som möjliggör för ett nytt fokus där 

relationer, nätverk och interaktion kan urskiljas mer tydligt. 

Företag av idag använder sig alltmer av relationsmarknadsföring. Detta på grund av insikten 

att det är mer lönsamt att satsa på att behålla sina kunder än att hela tiden jaga nya. Även om 

nya kunder är betydelsefulla, krävs en balans mellan strävan efter nya kunder och 

omhändertagandet av de existerande.  

Inom tjänstemarknadsföring utgör teorier om relationsmarknadsföring den centrala delen 

(Grönroos, 1998). Detta beror (som vi nämnt tidigare) på att produktionen och leveransen av 

tjänster sker i interaktion med kunden. Blir kunden inte nöjd i detta tjänstemöte, går hon/han 

troligtvis till någon annan. Däremot blir inte andra marknadsföringsverktyg såsom de 4 p:na 

mindre viktiga i samband med relationsmarknadsföringens tillämpning. Dock hamnar de 

relationsperspektivet som ett komplement till övriga delar (Echeverri och Edvardsson, 2002). 

Gummesson (1994) menar att de 4 p:na alltid kommer att vara betydelsefulla, men i den nya 

tidens marknadsföring kommer de inte att utgöra skapande faktorer utan endast bidragande 

element till de viktigaste delarna; relationer, nätverk och interaktion. 

2.5.1 Kundrelationens livscykel 

Produktens livscykel är ett begrepp som beskriver hur man i olika stadier av en 

produktlansering bör använda olika typer av marknadsföring (Kotler och Keller, 2009). 

Kundrelationens livscykel beskriver likt produktlivscykeln hur företagets kundrelationer, 

också går igenom olika utvecklingsskeenden. Kännedom om dessa utvecklingsskeenden är 

lika betydelsefull för företagets marknadsplanering som kunskap om produktlivscykeln 

(Grönroos, 1998). Verksamheters relationer med sina kunder, går igenom tre olika slags 

utvecklingsstadium; initialskede, köpprocess och konsumtionsprocess. I det första stadiet är 

det viktigaste för företaget att de lyckas få marknaden uppmärksammad om företagets 
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existens och produkter. Misslyckas denna attraktion, går kunden förlorad. I köpprocesstadiet 

är företagets primära uppgift att lyckas erbjuda tillräckligt högt värde till kunderna för att de 

ska vilja köpa. Lyckas företaget inte erbjuda värdet på rätt sätt, leds kunden ut ur livscykeln. 

Det tredje och sista stadiet är konsumtionsprocessen och det är här kunden konsumerar det 

hon/han har köpt. Här gäller det för företaget att leverera det värde man givit löfte om i 

köpprocesstadiet. Kunden bedömer om värdet stämmer överens med det som utlovats och blir 

därigenom nöjd eller missnöjd. Det viktigaste för företaget är att se till att få kunden så nöjd 

som möjligt för att öka chanserna för att kunden kommer tillbaka. Klarar företaget inte av att 

sköta konsumtionsprocessen på rätt sätt, är det stor chans att kunden inte kommer tillbaka och 

att han/hon dessutom pratar illa om företaget. Detta leder till en negativ ryktesspridning med 

köpmotstånd och skadat varumärke till följd. Ju duktigare företaget är på att sköta processerna 

i kundrelationscykeln, desto mer fokus kan företaget lägga på sina nuvarande kunder. Det är 

betydligt mindre kostsamt att sälja till existerande kunder än att ständigt försöka attrahera nya 

(Grönroos, 1998).  

2.6 Kundförståelse och Knowledge Management 

Scientia est potentia (Kunskap är makt) 

Latinskt ordspråk 

Dagens samhälle har kommit att präglas av förändring och konkurrens. För många 

organisationer har därför kunskap blivit en viktig tillgång för att klara av att överleva och 

skaffa sig fördelar gentemot sina konkurrenter (Halawi et al, 2006). Alltmer ofta har förmågan 

att ta fram och använda kunskap, spelat en avgörande roll för organisationers framgång. 

Därför utgör kunskap en grundläggande nyckelpelare när en organisation ska bygga upp sina 

konkurrensmässiga fördelar (Drucker, 1999). Knowledge management (KM) som detta 

Figur 8. Kundrelationens livscykel Källa: 

Grönroos, 1998 
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kunskapsområde kallas, är en relativt ny disciplin inom marknadsföring som fortfarande är 

under utveckling (Darroch, 2005).   

Kunskap är makt, framförallt kunskap om andra människor. 

Ethel Watts Mumford, Amerikansk författare (1878-1949) 

Genom att både bättre och snabbare lära känna sina kunder, försöker verksamheter av idag 

skaffa sig en plats på marknaden (Pathirage et al, 2007). Men organisationer kan aldrig vara 

säkra på att den kundkännedom de införskaffat är korrekt, därför måste de ständigt söka efter 

att förbättra sin marknadsinsikt (von Hayek, 1948). Ansträngningen efter förbättrad 

marknadsinsikt har gjort att företag ständigt strävar efter att lära sig nya trender och idéer från 

marknaden (Darroch, 2005). Drew (1999, i Halawi et al, 2006) visar på komplexiteten för 

företag att implementera knowledge management i organisationen (se figur 12). Drew (1999) 

presenterar fyra olika steg i ett företags kunskap: 

1. Vad vi vet att vi vet 

2. Vad vi vet att vi inte vet 

3. Vad vi inte vet att vi vet 

4. Vad vi inte vet att vi inte vet  

Drew (1999, i Halawi et al, 2006) menar att KM ofta bara fokuserar på det första steget men 

att det viktigaste för företag att hantera egentligen är det fjärde, vad de inte vet att de inte vet. 

Genom att hela tiden hålla koll på vad som sker runtomkring kan företag ligga steget före och 

t ex upptäcka eventuella risker innan det är för sent. Det ultimata är dock att företag lyckas 

hantera alla fyra områden och därigenom skapar en kunskapsbaserad strategi med ett 

konkurrensmässigt övertag som inte bara skapar mervärde till kunden utan också blir svårt för 

konkurrenterna att efterlikna. 

2.6.1 Customer knowledge management 

I årtionden har företag insett värdet av att tillämpa knowledge management (KM) i sitt 

verksamhetsutövande (Zhang, 2011). Med hjälp av teknologins och internets framtåg med nya 

fenomen som Web 2.0 i spetsen, har läran om KM tagits till en annan dimension med helt nya 

möjligheter (Johnston, 2008). Företagsutövare och forskare har börjat flytta fokus från KM till 

customer knowledge management (CKM) (Zhang, 2011).  

CKM can be generally regarded as the processes to capture, share, transfer, and apply 

the data, information, and knowledge related with customers for organizational benefits. 

The processes can occur not only among customers and within organizations, but also 

between organizations and customers.  

(Zang, 2011) 
 

Skillnaden mellan knowledge management, customer relationship management och customer 

knowledge management illustreras i figuren nedan. 

 KM CRM CKM 
Knowledge sought in Employee, team, company, 

network of companies. 

Customer Database. Customer experience, 

creativity, and 

(dis)satisfaction with 
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products/ services 

 

Axioms „If only we knew what we 

know.‟ 

„Retention is cheaper than 

acquisition.‟ 

„If only we knew what our 

customers know.‟ 

 

Rationale Unlock and integrate 

employees‟ knowledge 

about customers, sales 

processes, and R&D. 

Mining knowledge about the 

customer in company‟s 

databases 

Gaining knowledge directly 

from the customer, as well 

as sharing and expanding 

this knowledge. 

 

Objectives Efficiency gains, cost 

saving, and avoidance of re-

inventing the wheel. 

Customer base nurturing, 

maintaining company‟s 

customer base. 

Collaboration with 

customers for joint value 

creation. 

 

Metrics Performance against budget. Performance in terms of 

customer satisfaction and 

loyalty. 

Performance against 

competitors in innovation 

and growth, contribution to 

customer success. 

 

Benefits Customer satisfaction. Customer retention. Customer success, 

innovation, organizational 

learning. 

    

Recipient of Incentives Employee. Customer. Customer. 

 

Role of customer 

 

Passive, recipient of product Captive, tied to product/ 

service by loyalty schemes. 

Active, partner in value-

creation process. 

 

Corporate role Encourage employees to 

share their knowledge with 

their colleagues. 

Build lasting relationships 

with customers 

Emancipate customers from 

passive recipients of 

products to active co- 

creators of value. 

 
Figur 9. Källa: Gibbert et al (2002) 

 

CKM består enligt Gibbert et al (2002) om fem viktiga delar: Prosumerism som syftar till att 

konsumenten kan inneha rollen både som producent och konsument. Team-based Co-learning 

som handlar om den lär- och utvecklingsprocess som kan ske när konsument och företag 

interagerar med varandra. Mutual innovation som avser slutkonsumentens viktiga roll i 

påverkandet av produkternas och tjänsternas uppkomst. Det gäller för företag att agera nära 

sin slutkonsument så de inte går miste om viktiga idéer som hon/han har på användningen av 

produkten. Communities of creation som syftar till processen som sker inom CKM när man 

sätter samman en grupp konsumenter och låter dem interagera med såväl företaget som 

varandra för att därigenom skapa någonting värdefullt. Joint intellectual property som handlar 

om att företag och konsumenter inte bara skapar framtida produkter ihop, utan även hela 

branscher. 

2.6.2 Kundfokus/kundförståelse 

Alla företag är tvungna till att på något sätt leverera ett värde till ett visst segment på en 

marknad. Kunderna är därmed en väsentlig del av en organisation. För att verksamheter ska 

lyckas med att ge kunderna optimalt värde, måste de ha en ingående kännedom om vad 

kunderna har för behov och önskemål (Lagrosen och Lagrosen, 2009). Människor är dock 

sällan rationella och därför är det ofta svårt att lära känna sin kund eftersom han/hon agerar 

olika från situation till situation. Företag bör istället för att enbart fokusera på kunden, 

anstränga sig hårdare i strävan efter en djupare förståelse för sina kunder. Lagrosen och 

Lagrosen (2009) menar att det är en skillnad mellan kundfokus och kundförståelse. En 
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kundfokuserad organisation formar sina produkter/tjänster utefter företagets föreställning om 

vad kunden vill ha. Även om dessa organisationer ofta anstränger sig för att lära känna sin 

kund (genom marknadsundersökningar eller liknande), sätter de in informationen i företagets 

perspektiv. Därmed utgår värdeskapandet egentligen inte från kundens bild av verkligheten, 

utan ifrån företagets. En organisation som istället försöker tränga in i kundernas medvetande 

för att försöka betrakta världen genom hans/hennes ögon i syfte att på djupet kunna utveckla 

produkterna efter kundens önskemål, är en organisation med kundförståelse. För att uppnå 

denna förståelse krävs att man arbetar med marknadsinformationssystemet och ser till att 

utnyttja alla dess delar fullt ut. Man bör också utföra marknadsundersökningar regelbundet 

där man kombinerar olika sorters tekniker (kvantitativa/kvalitativa metoder, observation, 

fokusgruppintervjuer mm) för att därigenom skaffa sig en så bred bild av verkligheten som 

möjligt (Lagrosen och Lagrosen, 2009). 

2.7 Teorisammanfattning 

Genom de teorier vi presenterat ovan kan vi konstatera att det finns en rad olika faktorer som 

påverkar en individs konsumentbeteende. Däribland såväl kulturella, sociala och personliga 

som värde- och motivationsbaserade (Kotler och Keller, 2009, Evans et al, 2006 och Shet et 

al, 1991). För att kunna identifiera ett konsumentbeteende inom en viss marknad kan man ta 

hjälp av geografiska, demografiska, psykologiska och beteendebaserade uppdelningsmetoder 

(Kotler och Keller, 2009).   

Som vi också presenterat har området för marknadsföring gått igenom en omvälvande 

utveckling de senaste årtionden (Lagrosen och Svensson, 2006
a & b

). Företag kan inte längre 

enbart fokusera på produkten och hur denna på bästa sätt ska levereras ut till konsumenterna. 

Marknadsförare måste nuförtiden istället rikta in sig på kunden för att med hjälp av relationer 

kunna forma verksamheten utefter de behov och önskemål som finns på marknaden 

(Echeverri och Edvardsson, 2002). Därigenom har marknadsföringsparadigmet flyttats från de 

4 p:na (pris, plats, produkt och påverkan) till relationer och interaktion med kunden. Även om 

de 4 p:na alltid kommer att vara betydelsefulla för en verksamhets etablering, är de inte längre 

avgörande för en organisations långsiktiga överlevnad. De viktigaste delarna inom 

marknadsföringsområdet har istället kommit att handla om relationer, interaktion och nätverk 

(Gummesson, 1994). Särskilt inom tjänstesektorn blir relationsutbytet viktigt eftersom det är i 

relationen som ”sanningens ögonblick” i tjänsteutförandet sker (Echeverri och Edvardsson, 

2002). En konsekvens av detta är att kundservice, kvalitet och mun till mun-marknadsföring 

blir mycket betydelsefull inom tjänsteindustrin.  

Klart står alltså att marknadsföring inte längre handlar om transaktioner av varor/tjänster där 

fokus ligger på resultatet, utan marknadsföring har kommit att präglas av relationer där 

brännpunkten handlar om värdeskapande för kunden och hur denna process går till (Grönroos, 

1998). Eftersom dagens samhälle är i ständig förändring och konkurrensen ökar alltmer, 

måste företag också i sin strävan efter långsiktig överlevnad och anskaffandet av fördelar 

gentemot sina konkurrenter få tag i mer kunskap (Halawi et al, 2006). Med anledning av att 

kunden utgör en stor del av en verksamhet (Lagrosen och Svensson, 2006), är kanske kunskap 

om kunden extra viktig.  
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Med hjälp av olika modeller och teorier (t ex Kano´s kundnöjdhetsmodell och Theory of 

consumption values, Shet et al, 1991) har vi skapat en bild av att de finns många infallsvinklar 

i strävan efter att skapa värde för kunden. På samma sätt har vi genom bland annat Drews 

(1999) teori inom KM och Lagrosen och Lagrosen (2009) vetenskapliga lärobyggnad inom 

kundförståelse, presenterat svårigheten i att på djupet nå den kunskap som är nödvändig för 

att skaffa sig konkurrensfördelar på sikt. Med hjälp av teorier inom forskningsområdet för 

förändring har vi också skapat insikt i att kundförståelsen är någonting som ständigt 

förändras, varför företag kontinuerligt måste undersöka, lära sig och anpassa sig efter sina 

kunder för att på ett långsiktigt plan vinna deras lojalitet (Ahrenfelt, 2001 och Lopez et al, 

2006). Med hjälp av vår teoretiska referensram har vi utformat vår metod och empiri. Vår 

avsikt är nu i följande text att gå igenom den metod vi tillämpat för att i slutändan skapa större 

förståelse för de resultat vi funnit. 

3. Metodval och metoddiskussion  

3.1 Ansats 

Den ansats vi har valt att tillämpa är en blandning av en fallstudieansats och en 

tvärsnittsansats. En tvärsnittsstudie är en bred men ytlig typ av undersökning där man studerar 

en grupp människor vid ett visst givet tillfälle medan fallstudier är av mer kvalitativ karaktär 

där man undersöker ett specifikt fall på djupet (Christensen m fl, 2010). Anledningen till att vi 

valt att kombinera dessa två beror på att det passar vårt undersökningssyfte bäst. Vår avsikt är 

att mäta en viss populations nuläge i kvantitativa former med en deskriptiv utgångspunkt men 

med ett specifikt företag i blickfånget. Detta gör att en tvärsnittsansats i kombination med en 

fallstudieansats passar vårt tillvägagångssätt bäst. 

3.2 Deduktivt tillvägagångssätt 

Den metod vi kommer använda oss av är en kvantitativ studie med ett övervägande deduktivt 

(utgångspunkt i teorin) tillvägagångssätt. Vårt deduktiva tillvägagångssätt grundar sig i tanken 

att vi tar hjälp av teorin i vår strävan efter att försöka undersöka verkligheten, snarare än att ta 

verkligheten till hjälp för att skapa teori (Olsson och Sörensen, 2001). Det är mycket viktigt 

att bygga upp en teoretisk grund innan man utformar informationsinsamlingen, eftersom det 

bidrar till att man får nya infallsvinklar och möjlighet att ställa relevanta frågor till 

undersökningen. Utifrån undersökning av teorier får man en förståelse för olika sannolikheter 

och man behöver inte ställa onödiga frågor (Faarup och Hansen, 2011). Vi började därför med 

att studera tidigare forskning grundligt för att sedan utforma den enkät vi skickade ut. Detta 

för att i största möjliga mån säkra relevansen i enkätens frågor. Vi har även med hjälp av 

teorier analyserat svaren av enkäten och utifrån det kartlagt vem den typiska gästen är för att 

vidare undersöka deras konsumentbeteende. Detta hjälper oss att få en uppfattning om hur den 

befintliga kunden på mest fördelaktigt sätt kan tillfredställas och hur företag kan lyckas 

bibehålla sina kunders lojalitet.  

3.3 Kvantitativ undersökning 

Anledningen till att vi valt en kvantitativ metod är för att vi vill få kontakt med ett stort antal 

respondenter. Med en kvantitativ undersökning är det möjligt att ta kontakt med en relativt 
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stor del av den totala populationen och eftersom vi vill få en uppfattning om vem den typiska 

spagästen är passar denna metod oss bäst (Gustavsson, 2004). Syftet med undersökningen är 

att identifiera den typiska gästen, inte att ta reda på bakomliggande orsaker till varför gästen 

är som han/hon är. Bakomliggande orsaker till syftet är att vi i nuläget inte vet särskilt mycket 

om målgruppen (den typiska spagästen), varför vi anser att det kan vara en bra startpunkt att 

utgå från en beskrivande strategi. Vår undersökning är därmed av en deskriptiv karaktär där vi 

menar att beskriva en viss population vid ett visst givet tillfälle (Olsson och Sörensen, 2001). 

Syftet med en deskriptiv undersökning är att man ska få en relevant, pålitlig och 

tillfredställande bild av undersökningsområdets aktuella omvärld (Faarup och Hansen, 2011).  

För att uppnå vårt syfte behöver vi nå ett stort antal respondenter, vilket inte är lika möjligt 

med en kvalitativ ansats (Christensen m fl, 2010). Vi vill inte gå in på djupet i varje enskild 

respondents situation för att nå ett förklarande värde, utan det vi eftersöker är ett värde av mer 

numerisk karaktär som ger en beskrivande bild av nuläget. Vår förhoppning är att vår 

undersökning ska förstärka eller ifrågasätta tidigare forskning och på så vis skapa mervärde 

till ämnet. 

3.3.1 Urval  

Kvantitativa undersökningar görs vanligtvis i syfte att kartlägga en viss population. Normalt 

är det svårt att undersöka en hel population utan man tar istället fram en urvalsgrupp som är 

representativ för populationen som helhet (Gustavsson, 2004). I vår urvalsprocess valde vi att 

använda oss av ett specifikt företag för att göra bilden av hela populationen hanterbar. 

Anledningen till att vi valde Varbergs Stadshotell och Asia Spa som utgångspunkt i vår 

uppsats är för att vi anser företaget vara representativt för spabranchen i sin helhet. Spat är 

populärt bland spabesökare och gästerna är relativt geografiskt utspridda. Efter att ha valt 

spaanläggning delade vi upp företagets befintliga kunddatabas i olika grupper av spagäster; de 

som köpt ett spapaket med övernattning, de som köpt ett dagspapaket, de som köpt 

hotellvistelse (med tillgång till spaavdelningen) samt konferensgäster. Vi valde att enbart 

vända oss till de gäster som köpt någon form av spapaket i kombination med övernattning. 

Anledningen till att vi valde dessa gäster beror på att vi anser att de respresenterar den typiska 

spagästen på ett trovärdigt sätt. De gäster som köper denna typ av paket gör det främst för 

spadelens skull och är såpass inbitna spagäster att de vill utnyttja två dagar eller mer. De 

gäster som ingår i vår urvalsgrupp har även bokat behandling vilket vi anser bidrar till att man 

lägger ner extra tid och intresse i spavistelsen och inte bara är där i en timma utan att ha 

hunnit insvepa hela spaupplevelsen genom atmosfär, stämning och upplevelse. Vi anser att 

detta hjälper kunden att lättare kunna förmedla sin upplevda känsla gentemot anläggningen, 

vilket stärker trovärdigheten i vår undersökning genom att de kan svara mer karakteristiskt på 

våra frågor.  

För att begränsa urvalsgruppen ytterligare i syfte att göra undersökningen mer hanterbar, 

valde vi att enbart kontakta de personer som bokat någon form av spapaket under perioden 

1/9-2009 – 14/04-2011. Det är alltså enbart de som bokat vars mailadresser blivit registrerade 

och kan användas för denna undersökning. Enkäten skickades efter urvalsprocessen ut till ut 

till alla de mailadersser som vi hade till avsikt att undersöka vilket resulterade i 5688 stycken. 

Av vår målpopulation gjorde vi alltså en totalundersökning. Av dessa var det 265 adresser 
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som inte längre var aktiva vilket medför en undertäckning av vårt urval (Christensen, 2010).  

De antal gäster som i slutändan fick enkäten skickad till sin mail var 5423 stycken.   

3.3.2 Enkät 

Vi har valt att arbeta med en webbaserad enkät. Anledningen till detta är enkelheten, 

snabbheten, den ökade kvaliteten på svaren och de tekniska fördelar som det medför 

(Christensen m fl, 2010). Ytterligare en orsak till vårt val av datainsamlingsmetod är att vi 

från början haft tillgång till vår målpopulations mailadresser. Detta underlättar inte bara för 

oss att nå ut till dem genom en lämplig metod utan vi kan också förutsätta att vår 

målpopulation är relativt vana datoranvändare. Detta eftersom de har en mailadress och även 

om de inte använder en dator måste de på något sätt ha skapat den, vilket kräver en viss 

förståelse för datorers och internets uppbyggnad. Givetvis är vi medvetna om att vi med en 

webbaserad enkät säkert missar några av vår totala målpopulation, men mer om detta i 

bortfallsanalysen på sidan 29. 

Ett sätt att utföra en webbaserad enkät är alltså att skicka ut undersökningen via mail där man 

bifogar undersökningen i en länk tillsammans med en förklaring av undersökningens syfte 

(Christensen m fl, 2010). Vi använde oss av dataprogrammet Easy Reasearch där vi 

utformade våra frågor och skickade ut enkäten genom. Undersökningen kom som ett mail i 

inkorgen med rubriken/ämnet Var med och tyck till med chans att vinna exklusivt spapaket för 

två. I mailet förklarade vi bakgrunden till utskicket, vad de hade chans att vinna om de 

svarade, tidsramen för att svara (ca 5 min) samt hur tacksamma vi vore för deras deltagande. 

För att svara på frågorna fick respondenterna klicka på en bifogad länk i mailet där de med 

hjälp av Easy Research togs till frågorna.  

Frågorna i en enkät bör vara överskådliga, lätta att följa och förstå samt vara tilltalande vilket 

medför att respondenterna blir motiverade att svara. Man använder sig vanligtvis av två typer 

av frågor i en enkät: öppna och/eller slutna. Det man först bör ta ställning till är i vilken 

utsträckning man behöver strukturera sina frågor i förhållande till undersökningens ramar 

(Christensen m fl, 2010). Frågorna i vår enkät var av sluten karaktär och därmed 

strukturerade. Anledningen till att vi valt att låta svarsalternativen redan stå angivna är att vi 

skickar ut enkäten till så många intervjupersoner att administrationen av öppna frågor hade 

varit omöjligt för oss ur resurssynpunkt att hantera (Christensen m fl, 2010).  

Konstruktionen av frågor bör hela tiden knytas an till undersökningens syfte. Enligt 

Christensen m fl (2010) bör man ställa sig två spörsmål vid utformningen av frågorna: Vad 

ska resultatet av frågan användas till samt vad tillför frågan? 

Vidare bör man i sina formuleringar undvika svåra ord liksom man inte bör fråga efter två 

saker i samma fråga. Eftersom människor också kan uppfatta samma sak på olika sätt är det 

extra viktigt att man är tydlig i sin formulering (Christensen m fl, 2010). Av den anledningen 

skedde vår frågeformulering i en mycket noggrann process där vi även lät testa vår enkät på 

en testgrupp innan vi skickade ut den. 
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Gällande ordningen på frågorna har vi tillämpat en så kallad tratteknik (Christensen m fl, 

2010), där vi startat enkäten med de mer övergripande frågorna (som t ex intressen och hur 

ofta de besöker spa) för att senare ställa mer detaljerade (vad som är viktigt för dem när de 

ska välja spa). Inledningsvis hade vi dock en del bakgrundsfrågor (kön, ålder, sysselsättning 

mm). 

De olika skalorna vi använde oss av i enkäten är nominalskala, intervallskala och kvotskal 

(Christensen m fl, 2010). Nominalskala är den enklaste formen av skala som avser att 

kategorisera och dela upp olika grupper i till exempel kön eller civilstatus. Inom 

intervallskalor är avståndet mellan siffrorna lika stort, samtidigt som det inte finns någon 

nollpunkt. Till exempel är avståndet mellan 5 och 6 lika stort som avståndet mellan 3 och 4. 

Detta gör det möjligt att använda de statistiska måtten medelvärde och varians. Exempel på 

intervallskala är en skala mellan 1 och 5 där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra. 

Kvotskalor däremot har en absolut nollpunkt och mäts exempelvis vid ålder och inkomst. När 

man sammanfattar kvot- och intervallskalor brukar man använda sig av medelvärde, varians 

och standardavvikelse (Faarup och Hansen, 2011). När vi valde skalor försökte vi skapa en 

balans där vi i ena änden tänkte på att göra det lätt för våra respondenter och där vi i andra 

änden hade vår statistiska analys av datamaterialet i åtanke. 

För att göra svarsfrekvensen i vår undersökning så hög som möjligt, valde vi att använda oss 

av ett lockbete i form av att alla som deltog i undersökningen var med i en utlottning av Lilla 

Asia Spa-paketet för två. Detta paket utgörs av två dagars tillgång till Asia Spa och en 

övernattning (värde ca 3400kr). Vi framhävde också att vi utför ett examensarbete och vi 

använde oss av vår högskolas namn och logotype. Detta för att minska intrycket hos 

människor av att vårt budskap kommer från ett företag i försäljande syfte, vilket vi tror ger en 

positiv effekt på svarsfrekvensen. Påminnelser är också något man kan tillämpa för att styra 

svarsfrekvensen (Christensen m fl, 2010). I vårt fall har vi dock bara använt oss av en 

påminnelse (vanligt är 2-3 st) eftersom vår uppdragsgivare inte ville vara för påstridiga och 

därmed påverka sin kundgrupp negativt, vilket vi har förståelse för. 

3.3.3 Genomförande  

Efter att vi tagit del av de adresser som ingick i vårt urval gjorde vi en granskning av 

dubbletter. Efter att ha säkerställt att enkäten inte skickades mer än en gång till varje 

mailadress skickade vi ut enkäten till 5423 mailadrasser. Enkäten låg ute mellan 15/4- 27/4- 

11. Vi fick svar av 2092 respondenter vilket motsvarar 39 procent av de som mottagit 

enkäten. Flest svar fick vi första dagen enkäten låg ute då 17 procent av respondenterna 

svarade.  Näst flest procentuella andel svar fick vi den 20/4 efter att ha skickat ut en 

påminnelse då 7 procent av den totala andelen svarande respondenter valde att svara. Den 

28/4 fördes respondenternas svar över till SPSS där vår granskning av datamaterialet tog sin 

början.   

3.3.4 Bortfallsanalys 

För att minska bortfallet i vår undersökning hade vi som utgångspunkt att använda oss av ett 

så uppdaterat register av vår målpopulation som möjligt (Christensen m fl, 2010). Därför gick 

vi inte längre tillbaka i tiden än till de gäster som bokat någon form av spapaket från år 2009 
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och framåt. Det vi eftersträvade var en balans mellan ett så stort antal respondenter som 

möjligt och en så nära tidsmässig relation till företaget som möjligt. Utlottningen av ett 

spapaket från Asia Spa för de som deltog i undersökningen tillsammans med så få och enkla 

frågor som möjligt, skulle också fungera som ett lockbete för att minska bortfallet. 

I hopp om att få en indikation på anledningen till varför vissa respondenter ändå valde att inte 

delta i vår undersökning, upprättade vi en mailadress dit intervjupersonerna kunde svara oss. 

Det skickades 53 mail till denna inkorg varav de flesta var autosvar från olika 

företagsadresser där personen i fråga var på semester eller inte arbetade på företaget längre. 

Några få var också från personer som hade tagit hand om bokningen åt någon annan och inte 

kunde svara på frågor om företaget eftersom han/hon inte själv hade varit där. Genom att vi 

valde att tillämpa en webbaserad enkät, var dessa typer av bortfallsfel sådant vi från början 

tagit med i beräkningen. Även om man försöker använda ett så uppdaterat register av 

intervjupersonerna som möjligt, är det alltid någon mailadress som inte längre är i bruk eller 

felskriven. Eftersom en enkät vanligtvis inte ligger ute längre än två-tre veckor missar man 

förmodligen också de som inte kollar sin mail särskilt ofta eller inte alls, liksom de som är på 

semester.  

Det faktum att vi förmodligen skulle missa en del respondenter tillhörande den äldre kategorin 

människor (65-) i samband med en internetbaserad enkätundersökning, tog vi också 

inledningsvis hänsyn till. Vi valde ändå (som nämnt ovan) att tillämpa en webbenkät eftersom 

vi hade tillgång till vår målgrupps mailadresser och därmed kunde nå ut till dem på ett 

effektivt sätt. Enligt statistik från internetstatistik.se (2011-02-25), har antalet icke-användare 

av internet också minskat bland äldre de senaste åren. Gruppen som inte använder internet 

minskade från 2009 till 2010 med 180 000 personer, och minskningen var störst bland yngre 

pensionärer med 45 000 personer. I vår undersökning var det totalt 6 % som kom från 

målgruppen över 65 år, vilket gör att denna kategori av människor ändå är representerad i vår 

undersökning.  

Eftersom våra frågor bara skulle ta 5 min att besvara borde inte tidsbristen vara den största 

orsaken till bortfallet även om det säkert var det för vissa. Som vi ser det beror det största 

bortfallet i vår undersökning på bristande engagemang inom vårt ämnesområde (Christensen 

m fl). Finner intervjupersonen inte det ämnesområde som undersökningen är baserad på 

intressant, tar hon/han sig helt enkelt inte tiden och orken för att svara. Vi försökte komma 

runt detta faktum genom att formulera oss väl gentemot respondenterna där vi bad om just 

deras åsikter för att kunna förbättra och utveckla Varbergs stadshotell och Asia Spa. De som 

inte brytt sig tillräckligt om företaget har därför kanske inte svarat, vilket kan påverka 

trovärdigheten i vår undersökning negativt eftersom vi endast fått svar av de som har en 

positiv inställning till företaget. Detta är dock inte någonting som vi med säkerhet kan veta 

eftersom vi i detalj inte vet anledningarna till varför de icke deltagande respondenterna valde 

att inte svara på våra frågor. Men trots allt är vår undersökning baserad på svar från 2092 

respondenter, vilket betyder att vår granskning präglas av ett stort antal människors åsikter. 
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3.4 Validitet och reliabilitet  

Inget eller väldigt få empiriska mått, är fritt från mätfel. Reliabilitet handlar om slumpmässiga 

fel som kan uppstå vid empiriska mått. Dessa fel kan uppstå i en mängd olika sammanhang. 

Ett exempel på vad som kan påverka reliabiliteten i undersökningen är de mänskliga faktorer 

som kan uppstå i samband med att respondenten besvarar enkäten, dessa faktorer kan 

exempelvis vara trötthet, svårighet att förstå frågan, minnesproblem och tillfällig 

sinnesstämning (Gustavsson, 2004). Reliabiliteten är vanligtvis tillförlitlig när två 

undersökningar med samma syfte, metod och oförändrad population ger samma eller 

likvärdigt resultat. Det är viktigt att få samma tillförlitliga svar på forskningsfrågan oberoende 

av enkätens utformning (Svenning, 2003). För att stärka reliabiliteten i vår uppsats har vi 

försökt formulera frågorna så tydligt som möjligt. Vi har undvikit svarsalternativ som kan 

upplevas otydliga för respondenten och som kan innebära svårigheter för oss när vi ska tolka 

svaren. Vi har till exempel konkreta svarsalternativ i form av timmar för att kartlägga 

respondenternas mediaanvändning istället för okonkreta svarsalternativ så som sällan, ibland, 

ofta osv. Man bör med fördel även ställa frågor som kan kopplas till varandra för att stärka 

reliabiliteten (Gustavsson, 2004). Vi har i vår enkät ett stort antal frågor som kan och bör 

kopplas till varandra och som i sin tur bör resultera i liknande svar. Exempelvis bör inte 

respondenter med bred geografisk räckvidd anse att avståndet till spaanläggningen är av 

avgörande karaktär. Om denna situation ändå uppstår har frågorna i detta fall troligtvis varit 

otydliga och svåra att förstå och tolka. Det kan även innebära att respondenterna inte satte sig 

in i frågan ordentligt eller enbart kryssade i frågorna på måfå för att snabbt bli klar med 

enkäten på grund av exempelvis stress eller oengagemang. För att underlätta för respondenten 

har vi försökt göra enkäten så lättillgänglig som möjligt genom att bland annat korta ner den 

för att spara tid, använda en tydlig design (en fråga på varje sida, stor text, lätt att klicka 

vidare osv) och använt oss av ett datorprogram som är lätt att använda vilket gör det smidigt 

för respondenten att komma till undersökningen. Undersökningen har enbart genomförts på 

ett företags kunddatabas vilket kan medföra en viss risk. Vi kan inte garantera att 

undersökningen skulle få samma resultat med ett annat företags kunddatabas och därmed inte 

garantera att den typiska spagästen ser precis likadan ut inom hela branschen.   

Validiteten i en undersökning behandlar kopplingen mellan teorin och empirin. Validiteten 

handlar om i vilken utsträckning empirin undersöker de teoretiska frågeställningarna, alltså 

om man mäter det man avser att mäta (Gustavsson, 2004). För att säkerställa validiteten i 

undersökningen bör frågorna vara tydligt formulerade för att minska risken för missförstånd. 

Det är även viktigt att den empiriska grunden är riktig och noggrant genomtänkt. 

Undersökaren måste analysera vad som ska undersökas och hur man ska få reda på det. Om 

till exempel urvalet är slarvigt genomtänkt kan resultatet bli missvisande utifrån den totala 

populationen och hela undersökningen kan äventyras (Svenning, 2003). För att öka validiteten 

på vår undersökning och med stöd av enkäten få svar på vår forskningsfråga, har vi innan 

upprättandet av enkäten noga undersökt att det finns belägg för varje fråga (Faarup och 

Hansen, 2011). För att de frågor vi har ska bli besvarade via enkäten, har vi först undersökt 

teorier för att sedan sammanställa enkäten. För att säkerställa att frågorna i enkäten var tydligt 

formulerade lät vi efter att utkastet av enkäten godkänts av handledare och uppdragsgivare, 10 

testpersoner svara på enkäten. Genom detta ”förtest”( Fill, 2010 och Christensen m fl, 2010) 
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kunde vi tydliggöra vissa formuleringar som våra testpersoner upplevde som oklara, samt 

bena ut några av våra frågeställningar (bland annat korrigera så vi inte frågade om två saker i 

en fråga). Under hela processens gång har vi därför ständigt ställt oss frågan om de teorier och 

enkätfrågor vi arbetat med, verkligen bidrar till att mäta det vi avser att mäta. 

4. Resultat 

4.1 Deskriptiv statistik 

4.1.1 Frekvenstabeller 

                                   

 

 

   

 

Av de 2092 personer som svarade på vår undersökning, är 70 procent kvinnor och 30 procent 

män. Åldern varierar från 16 år som lägst och 99 år som högst, vilket gör att vi har en 

medelålder på 44 år. Tabellerna ovan visar närmare hur åldern och kön bland respondenterna 

är fördelat. Tabellen längst till höger (tabell 3) visar åldersfördelningen kategoriserad i 

generationer. Tabell två och tre har vi tagit fram genom en omkodning av våra respondenters 

totala åldersfördelning. 

 

 

 

  

56,5% av våra intervjupersoner är gifta, nästan 86 % av dem lever i någon form av 

förhållande (antingen sambo/gift). I stort sett lika många av våra respondenter lever i ett 

parförhållande med barn, som utan barn. 

   

 

 

Ser man till den huvudsakliga sysselsättningen är de flesta heltidsarbetande (67 %) samtidigt 

som de har någon form av eftergymnasial utbildning (66%). 

Generationer Procent: 

16-34 27,5 % 

35-45 29,7 % 

46-66 38,8 % 

67- 4,0 % 

Kön Procent: 

Kvinnor 70,4 % 

Män 29,6 % 

Ålder Procent: 

16-24 år 3,2 % 

25-34 år 24,3 % 

35-49 år 38,8 % 

50-64 år 27,7 % 

65 år - 6,1 % 

Livssituation: Procent: 

Gift/sambo utan barn 42,9 % 

Gift/sambo med barn 42,6 % 

Singel/särbo utan barn 11,2 % 

Singel/särbo med barn 3,3 % 

Civilstatus: Procent: 

Gift 56,5 % 

Sambo 29,1 % 

Särbo 5,9 % 

Singel 8,6 % 

 Sysselsättning: Procent: 

Heltidsarbetande 67,4 % 

Deltidsarbetande 12,1 % 

Egen företagare 9,1 % 

Student 4,1 % 

Arbetslös 0,6 % 

Pensionär 6,6 % 

Utbildning: Procent: 

Grundskola 4,2 %  

Gymnasieutbildning 30,1 % 

Högskola/Universitet (el. 
likn) 

65,7 % 

Tabell 6 

Tabell 1. Kön 

Tabell 3.Källa: SCB (2011-04-28) Tabell 4 

Tabell 2. Ålder Tabell 3. Generationer 

Tabell 4. Livssituation Tabell 5. Civilstatus 

Tabell 6. Huvudsaklig sysselsättning Tabell 7. Högsta nivå på utbildning 
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Tabell 8. Respondenternas geografiska läge 

  

     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Geografiskt visar undersökningen att respondenterna kommer från den södra delen av Sverige 

(se tabell 8). Den stora massan (74 %) av gästerna kommer från Västsverige, 12 % från Skåne 

och 9 % från Småland. Allra flest besökare kommer från Göteborg med omnejd. Bara 1 % av 

respondenterna bor i Varbergs kommun.  

 

Intressen: Medelvärde: Standardavvikelse: 

Resor 4,5 0,765 

Mat 4,3 0,802 

Restaurangbesök 4,2 0,870 

Motion/Träning 4,1 0,937 

Vin 3,9  1,150 

Kultur, teater, museum, etc. 3,6  1,101 

Shopping 3,3  1,194 

Vandring 3,2  1,254 

Skidåkning 3,1  1,407 

Segling 2,0  1,251 

Fiske 1,8  1,103 

Golf 1,8  1,283 

Ridning 1,7  1,198 

Jakt 1,3  0,834 

 

Tabell 9. Hur intresserad är du av? 
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Bland intressena är de fyra högsta bland våra intervjupersoner resor, mat, restaurangbesök och 

motion/träning. De är således minst intresserade av fiske, golf, ridning och jakt (se tabell 9). 

 

Informationskanaler: Procent: 

Vänner/bekanta/kollega 61,2 % 

Asia Spas hemsida, www.asiaspa.se 10,9 % 

Varbergs Stadshotells hemsida, 
www.varbergsstadshotell.com 

8,3 % 

Annat: 7,4 % 

Annons i dagstidning 6,5 % 

Vet ej/Ej svar 3,0 % 

Annan hemsida 1,3 % 

Annons i tidningsmagasin 0,8 % 

Annons i facktidning 0,3 % 

Annons gratistidning 0,1 % 

Sociala medier (blogg, facebook) 0,1 % 

Utomhusreklam 0,0 % 

De flesta av gästerna (61 %) har först fått information om Varbergs stadshotell och Asia Spa 

via vänner/bekanta/kollega. Hemsidan har också en betydande roll i detta avseende. 7,4 % 

(154 personer), kryssade i kategorin för annat men även här kunde de flesta av svaren (34 %) 

sorteras in under kategorin för Vänner/bekanta/kollega. 13 % av respondenterna som svarade 

under Annatkategorin, uppgav att de först kommit i kontakt med företaget genom en 

present/gåva. 9 % under samma kategori angav att de genom att använda någon sökmotor på 

internet för att leta fram Span i Varberg, för första gången kom i kontakt med verksamheten. 

 

Antal besök per år: Procent: 

Mindre än en gång/år  33,8 % 

En gång/år  42,2 % 

2-3 gånger/år  21,2 % 

4-5 gånger/år  1,8 % 

Mer än 5 gånger/år 0,9 % 

 

42 % av våra intervjupersoner åker på spahotell en gång per år, 34 % mindre än en gång per 

år och 21 % åker 2-3 gånger per år. 

 

 

 

 

 

 

Antal besök per år:  Procent: 

Mindre än en gång/år  61,1 % 

En gång/år  32,2 % 

2-3 gånger/år  5,6 % 

4-5 gånger/år  0,7 % 

Mer än 5 gånger/år 0,1 % 

Tabell 10. Hur fick du först information om Varbergs Stadshotell och Asia Spa? 

Tabell 11. Hur många gånger per år åker du på spahotell? 

Tabell 12. Hur många gånger per år besöker du Varbergsstatshotell och Asia Spa? 
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61 % åker till Varbergs stadshotell och Asia Spa mindre än en gång per år, 32 % åker dit en 

gång per år. 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående tabell visar att de flesta av våra respondenter (39 %) har besökt 2-4 olika 

spaanläggningar runtom i Sverige. En relativt stor andel (23 %) har gästat 5-6 

spaanläggningar av varierande sort. 

4.1.2 Numeriska tabeller 

Nedan presenteras de numeriska tabellerna i vår undersökning där minimumvärdet är ett och 

maximumvärdet är fem. 

 

Skäl till val av spa: Medelvärde Standardavvikelse 

Att spaanläggningen motsvarar mina förväntningar 4,6 0,556 

Den fysiska omgivningen på spat (renlighet/inredning) 4,6 0,576 

Atmosfären/stämningen som spat framkallar 4,6 0,608 

Personalens bemötande  4,3 0,716 

Att spaanläggningen har gott rykte 4,1 0,845 

Pris 3,8 0,866 

Spaanläggningens restaurang/bar 3,7 0,939 

Den omgivande miljön (stad, plats, natur) 3,6 0,920 

Utbudet av behandlingar 3,6 1,010 

Geografisk närhet till spaanläggningen 3,1 0,996 

 

På frågan om vilka skäl respondenterna ansåg viktiga för att besöka ett spa var det tre 

variabler som var mest utmärkande. Respondenterna kunde svara i en skala mellan ett och 

fem där ett representerade inte alls viktigt och fem var av avgörande karaktär för spavistelsen. 

Tre av dessa svar fick ett medelvärde på 4,6 vilket är högt på en femgradig skala. De tre 

utmärkande variablerna var ”Att spaanläggningen motsvarar mina förväntningar”,” Den 

fysiska omgivningen på spat (renlighet/inredning)” och ”Atmosfären/stämningen som spat 

framkallar”. Respondenterna anser även att personalens bemötande är viktigt när man väljer 

spaanläggning med ett medelvärde på 4,3. Mindre viktigt är den geografiska närheten, utbudet 

av behandlingar och den omgivande miljön. 

 

 

 

Antal besökta spaanläggningar i 
Sverige: 

Procent: 

1 10,7 % 

2 17,2 % 

3-4 39,2 % 

5-6 22,6 % 

7-9 5,4 % 

10+ 4,7 % 
 

Tabell 13. Hur många olika spaanläggningar i Sverige har du uppskattningsvis besökt? 

           Tabell 14. Hur viktiga är följande skäl för dig när du ska välja spaanläggning? 
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Anledningar till val av spaanläggningar: Medelvärde Standardavvikelse 

Spavistelsen kan ge mig en känsla av lugn och harmoni 4,58 0,640 

Jag genom spavistelsen får uppleva någonting nytt 3,68 0,935 

Spaanläggningen kan erbjuda mig de behandlingar jag 
letar efter 

3,59 1,053 

Mina behov för stunden får styra när jag ska välja spa 3,47 1,074 

Många av mina vänner har besökt spat 1,86 0,951 

 

På frågan om vad det är som är viktigt när man väljer spa fick svarsalternativet ”Spavistelsen 

kan ge mig en känsla av lugn och harmoni” ett medelvärde på 4,58 i en svarsskala där 

5=avgörande. Påståendena ” Jag genom spavistelsen får uppleva något nytt” fick ett 

medelvärde på 3,68 av respondenterna, ” Spaanläggningen kan erbjuda mig de behandlingar 

jag letar efter” fick ett medelvärde på 3,59 och ”Mina behov för stunden får styra när jag ska 

välja spa fick ett medelvärde på 3,47. Minst viktigt för respondenterna när de ska välja spa är 

påståendet ”Många av mina vänner har besökt spat” med ett medelvärde på 1,86. Det 

sistnämnda medelvärdet skiljer sig mycket från de övriga värdena och det är tydligt att 

gästerna inte värdesätter detta.  

 

 Motiv vid val av spa: Medelvärde Standardavvikelse 

För att slappna av 4,58 0,627 

För att komma bort från vardagen 4,31 0,867 

För upplevelsens skull 4,28 0,755 

För att få egentid och rå om mig själv 3,90 1,113 

För nöjes skull 3,82 0,960 

För att umgås med vän/familj/bekant 3,68 1,147 

För att förbättra/bibehålla min hälsa 3,42 1,169 

För att fira något speciellt 3,15 1,143 
 

   
På frågan om varför man åker på spa är medelvärdet på svaren relativt lika. Medelvärdet 

ligger från 3,15 med det respondenterna värdesätter minst till 4,58 som står för det de 

värdesätter högst. Den största anledningen till att gästerna besöker spa är för att slappna av. 

Även att få komma bort från vardagen är en viktig bidragande anledning till spavistelsen. 

Påståendet ”För att få egentid och rå om mig själv ” fick ett medelvärde på 3,90 medan 

påståendet ”För att umgås med vän/familj/bekant fick ett något lägre medeltal på 3,68. Lägst 

medeltal fick påståendet ” För att bibehålla min hälsa” och ”För att fira något speciellt” som 

fick ett medelvärde på 3,42 respektive 3,15.  

   Mediavanor 

 

  På frågan om hur många timmar om dagen respondenterna använde sig av internet var det 

störst andel som svarade mellan färre än 1h till 3h. Störst andel respondenter svarade att de 

använder internet 1 och 2 timmar/dag. Det var få respondenter som svarade att de använder 

internet mer än fem timmar om dagen. 
 

 

  

Tabell 15. När jag ska välja spaanläggning är det viktigt att: 

Tabell 16. Hur viktiga är följande motiv för dig vid val av spaanläggning? 
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Vid frågan om vad man använder internet till var det störst andel av respondenterna som 

svarade infosök och E-post där medelvärdet blev runt 4,5 på en femgradig skala tätt följt av 

arbetet med ett medelvärde på 3,8. Minst tid lägger respondenterna av sin internetanvändning 

på spel, E-handel och köp/säljsajter (hemnet, blocket och tradera). Användningen av nöjen, 

sociala forum och nyhetsläsning ligger på ett medelvärde på mellan 3 och 3,5. Användningen 

av sociala forum trappas kraftigt av med stigande ålder. 

 

5. Resultatanalys 

5.1 Statistisk analys 

Nedan följer en statistisk analys av vårt resultat där vi med hjälp av korrelationsanalys och 

korstabeller, undersöker om det finns några samband mellan våra respondenters olika svar. 

 

5.1.1 Sambandsanalyser 

 

 

 

På frågan om hur många dagar i veckan spagästerna läser morgontidningar svarade 45 

procent sju dagar i veckan. Det är 21,4 procent av respondenterna som svarade att de läser 

tidningen 5-6 gånger i veckan.  13,1 procent svarade att de läser tidningen 3-4 gånger i 

veckan och 14,3 procent svarade att de läser morgontidningen 1-2 gånger i veckan. Det var 5 

procent som svarade att de inte läser morgontidningen alls.      

På frågan om hur många dagar i veckan gästerna läser någon form av kvällstidning (även på 

internet) var det 32,9 procent som svarade att de inte läser någon dag i veckan. 17,3 procent 

läser kvällstidningar 1 dag i veckan och 25,6 procent som läser 5-7 dagar i veckan och 23,7 

procent svarade att de läser kvällstidningen 2-4 dagar i veckan.  

 

På frågan om hur många dagar i månaden man läser facktidningar/magasin var det 9,9 

procent som svarade att de aldrig gör det 63,8 procent av respondenterna svarade att de läser 

facktidningar/magasin mellan 2-5 gånger i månaden. 

 

Internetanvändning: Medelvärde Standardavvikelse 

E-post 4,60 1,241 

Infosök 4,29 0,771 

I arbetet 3,88 0,943 

Nyhetsläsning 3,40 1,582 

Nöjen 3,27 0,934 

Sociala forum (facebook, twitter, bloggar mm) 3,01 1,098 

E-handel 2,58 1,071 

Köp  Sälj (blocket, tradera, hemnet) 2,47 1,095 

Spel 1,50 1,375 

 

      

Figur 14 

Tabell 17. Vad använder du internet till? 
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 Intressen/ålder Korrelation Signifikans 

Resor - 0,02 0,042 

Mat -0,03 0,000 

Restaurangbesök -0,17 0,000 

Motion/Träning -0,05 0,931 

Vin 0,07 0,000 

Kultur, teater, museum, etc. 0,23 0,000 

Shopping -0,29 0,000 

Vandring 0,20 0,000 

Skidåkning -0,12 0,090 

Segling 0,00 0,012 

Fiske -0,06 0,399 

Golf 0,04 0,168 

Ridning -0,17 0,001 

Jakt -0,04 0,032 

 

Genom att göra en korrelationsanalys mellan variablerna för geografiskt område och 

intressen, fann vi ett samband (se tabell 18). Detta säger att de respondenter som bor i och 

runtomkring Göteborg, har ett starkare intresse för segling än de som bor i övriga delen av 

Sverige. Det vi också kan se genom en korrelationsanalys, är att intressena varierar med 

åldern till viss del. De fyra största intresseområdena är i princip oberoende av ålder. Alltså 

gillar man exempelvis att resa oavsett om man är 16 eller 67plus. Dock kan man se att tre 

intresseområden sticker ut genom att det finns ett samband mellan dessa och ålder. Enligt vår 

undersökning ökar engagemanget för kultur, teater, museum etc. ju äldre man blir. Detta 

gäller också för intresseområdet vandring. Det starkaste sambandet finner vi dock i kategorin 

för shopping som visar ett avtagande samband. Därmed kan man genom vår granskning 

urskilja att ju yngre man är desto starkare är shoppingintresset och ju äldre man blir, desto 

mer avtar det. 

 

Relationen mellan totala 
spabesök & Asia Spa-besök 

Hur många ggr/år besöker 
du Varbergs Stadshotell & 
Asia Spa? 

Hur många ggr/per år åker 
du på spahotell? 

Korrelation 0,579 

Signifikans 0,000 

 

Med hjälp av en korrelationsanalys mellan variablerna för totala antalet spabesök och Asia 

spa-besök som visas i tabell 19, finner vi ett samband. Detta samband säger att ju oftare en 

person åker på spa, desto oftare åker denna person också till Asia Spa. Genom en korstabell 

över antalet totala spabesök och antalet Asia Spa-besök finner vi också att det är 19 % av våra 

respondenter som åker en gång per år på spahotell och att de då väljer att besöka Asia Spa. Av 

de som åker 2-3 gånge/år på spa, är det 4 % som åker samtliga gånger till Asia Spa.  

 

 

 

Tabell 18. Relationen mellan intressen och ålder 

    Tabell 19. Sambanden mellan totala spabesök och Asia Spa- besök 
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Genom att koda om frågan för hur ofta våra respondenter åker på spa (mindre än en gång/år 

till en gång/år = Sällan, fler än en gång/år = Ofta) kan vi med hjälp av ovanstående korstabell 

se att det är 75 % som sällan besöker spa medan det är 25 % som är vana spabesökare. Av de 

ovana spabesökarna är det 53 % av dessa som endast besöker Asia Spa medan det är 6 % av 

de vana spabesökarna som endast besöker Asia Spa (stamgäster). 22 % av de som sällan åker 

på spa, besöker inte bara Asia Spa utan även andra. Denna siffra är 19 % bland de vana 

spabesöarnna. 

 

Samband påståenden/ ålder Korrelation Signifikans 

Geografisk närhet till spaanläggningen -0,041 0,060 

Den omgivande miljön (stad, plats, natur) 0,005 0,815 

Pris -0,146 0,000 

Personalens bemötande 0,071 0,001 

Utbudet av behandlingar 0,061 0,005 

Spaanläggningens restaurang/bar 0,043 0,051 

Atmosfären/stämningen som spat framkallar 0,038 0,083 

Den fysiska omgivningen på spat (renlighet/inredning) 0,034 0,024 

Att spaanläggningen har gott rykte 0,115 0,000 

Att spaanläggningen motsvarar mina förväntningar 0,067 0,002 

 

För att undersöka om det finns några samband mellan hur respondenterna svarade på 

påståendena i tabellen ovan och vilken ålder de befinner sig i, använde vi oss av en 

korrelation mellan de båda nämnarna. Det visade sig att det finns ett svagt samband gällande 

att respondenterna ansåg priset som mindre viktigt ju äldre man blev. Det personer som 

befinner sig i spannet mellan 16-34 år (födda 1977-94 generation y) ansåg priset vara mer 

viktigt gemfört med personer i ålderskategorin 46-66 år (födda 1945-65 

babyboomgenerationen) som ansåg priset mindre viktigt. Vi kan däremot urskilja ett visst 

positivt samband gällande åldersskillnaden inom variabeln ”Att spaanläggningen har gott 

rykte”. Där det visade sig att ryktet blir något viktigare med stigande ålder. De övriga 

variablerna i tabellen visade inget tydligt samband kopplat till åldern. Vid jämförelsen av 

sambanden mellan olikheter i könens uppfattning om de olika variablerna upptäckte vi att 

kvinnor i högre grad än män värdesätter utbudet av behandlingar. Vi uppmärksammade även 

en viss skillnad mellan variablerna: pris, atmosfären/ stämningen spat framkallar, den fysiska 

omgivningen på spat, att spaanläggningen har gott rykte och att spat uppfyller mina 

förväntningar där alla kategorierna värdesattes mer av kvinnor. Vi uppmärksammade inga 

Gästernas spabeteende 
 

Besöker Spa  
Total Sällan Ofta 

Vilka spa 
besöks 

Endast Asia Spa 53 % 6 % 59 % 

Även andra 
span 

22 % 19 % 41 % 

Total 75 % 25 % 100 % 

Tabell 20. Gästernas spabeteende 

Tabell 21. Sambanden mellan nedanstående påståenden och ålder 
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specifika samband i jämförelsen mellan de olika variablernas betydelse beroende på var man 

bor (förutom att den geografiska närheten är mindre viktig ju längre bort man bor). Vi fann 

inte heller några samband i jämförelsen med respondenternas civilstatus.        

Genom en korstabell mellan tabell 15 och generationer uppmärksammade vi att medelvärdet 

på påståendet ”Jag genom spavistelsen får uppleva något nytt” höjs med stigande ålder. 

Däremot urskiljer vi att ”Mina behov för stunden får styra när jag ska välja spa” är viktigare 

med sjunkande ålder. Genom en korrelation mellan tabell 15 och kön uppmärksammades att 

kvinnor i högre grad än män värdesätter att ”Spaanläggningen kan erbjuda mig de 

behandlingar jag letar efter”. Kvinnor är även i högre grad än män måna om att ” Spavistelsen 

kan ge mig en känsla av lugn och harmoni”. I resultatet uppmärksammades inga tydliga 

samband mellan tabell 15 och bostadsorten samt civilstatus.  

Genom en korrelation undersöktes sambanden mellan tabell 16 och de olika generationerna. 

Undersökningen visade att det finns samband mellan vikten av att” ”umgås med 

vän/familj/bekant”, ”För att fira något speciellt” och ” För att komma bort från vardagen” 

minskar med stigande ålder. Däremot ökar vikten av att ”bibehålla och förbättra min hälsa” 

med stigande ålder. I korrelationen mellan kvinnor och män framkom ett samband om att 

kvinnor i högre grad än män värdesätter ”För upplevelsens skull”, ”För att förbättra/bibehålla 

min hälsa” och ”För att få egentid och rå om mig själv” vid val av spa.    

 

Tidningar: Medelvärde: Standardavvikelse 

Göteborgsposten 43 % 0,384 

Aftonbladet 33 % 0,294 

GT 20 % 0,218 

Må bra 16 % 0,212 

Amelia 14 % 0,200 

Femina 13 % 0,195 

Sydsvenskan 10 % 0,172 

Topphälsa 9 % 0,187 

Expressen 8 % 0,230 

Borås tidning 8 % 0,172 

Hälsa 7 % 0,197 

Leva 7 % 0,144 

Hotell & resor 6 % 0,169 

Hallands Nyheter 5 % 0,167 

Kungsbackaposten 5 % 0,121 

Varbergsposten 2 % 0,109 

Allt om bröllop 2 % 0,106 

Ulricehamnstidning 2 % 0,078 

 

På frågan om vilken tidning gästerna läser har vi gjort en omkodning i SPSS för att få fram 

hur stor procentuell sannolikhet det är att en respondent läser ett nummer av en speciell 

tidning. Detta gjorde vi för att få fram hur många man kan förvänta sig läser en tidning som 

man en dag har satt in en annons i. Vilket nummer man än sätter in en annons i 

Göteborgsposten är det i genomsnitt 43 procent chans att personen läser det tidningsnumret 

Tabell 22. Genomsnittlig chans till att målgruppen läser följande tidningar: 
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och 33 procent chans att de läser ett nummer av Aftonbladet. Minst genomsnittslig 

procentuell sannolikhet är det att respondenterna läser ett nummer av Varbergsposten, Allt om 

bröllop och Ulricehamnstidning.  

Statistisk från statistiska centralbyrån (SCB) 

För att få en uppfattning om hur representativ vår undersökning är i förhållande till Sveriges 

befolkning generellt, har vi tagit hjälp av statistik från statistiska centralbyrån gällande ålder, 

kön och utbildningsnivå.  

 

 

 

 

 

 

Jämförs de siffror i vår undersökning som avser ålder med den totala åldersfördelningen i 

landet, finner vi att kategorin för 16-21 år samt 65- år, är underrepresenterade i vår 

undersökning (se tabell 2 för jämförelse). Samtidigt är 25-34åringarna och 35-39åringarna 

överrepresenterade. 

 

 

 

Den kvinnliga dominansen i vår undersökning är också hög i jämförelse med 

könsfördelningen i landet, (se tabell 1 för jämförelse). 

 

 

 

 

Jämför man högsta nivå på utbildningen bland våra respondenter med högsta nivån på 

utbildning i hela landet, finner man att våra intervjupersoner är mer högutbildade än den 

genomsnittliga svensken (se tabell 7 för jämförelse). 

5.2 Teoretisk analys 

Eftersom kunderna hör till en av de viktigaste delarna av en organisation, är det viktigt att 

företag verkligen förstår vem kunden är och vad hon/han värdesätter (Lagrosen och Lagrosen, 

2009). I syfte att få en djupare förståelse för den typiska spagästen, kommer vi i nedanstående 

avsnitt att utifrån teori analysera vår empiri. 

Åldersfördelning i 
landet 

Procent: 

16-24 år 14,6% 

25-34 år 15,2% 

35-49 år 24,8% 

50-64 år 22,5% 

65 år -  22,9% 

Könsfördelningen i landet: Procent: 

Kvinnor 50,5% 

Män 49,5% 

Utbildningsnivå i landet Procent: 

Grundskola 14,5% 

Gymnasieutbildning 46,5% 

Högskola/Universitet eller liknande 39,0% 

Källa: SCB:s register Befolkningens 

utbildning version 2011-01-01 

Källa: SCB (2011-04-28) 

Källa: SCB (2011-04-28) 

                                                Tabell 23. Åldersfördelning i landet 

Tabell 24. Könsfördelning i landet (över 15 år) 

                                                Tabell 25. Utbildningsnivå i landet 
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5.2.1 Analys av den typiska spagästens konsumentbeteende 

För att få en förståelse för vem den typiska spagästen är, är det viktigt att ta reda på vilka 

behov det är som styr gästerna (Evans, Jamal & Foxall, 2008). Genom detta kan vi vidare få 

reda på vad det är som motiverar till att besöka spa och därav få reda på vad gästerna vill få ut 

av spaupplevelsen. För att ta reda på detta ställde vi ett antal påståenden i enkäten i syfte att 

undersöka varför respondenterna besöker en spaanläggning. Alla de påståenden vi ställde 

(tabell 16 sidan 36) var viktiga för respondenterna (över medel i en femgradig skala). 

Nästintill avgörande för respondenterna att besöka en spaanläggning var ”För att slappna av”. 

Respondenterna blir även motiverade till att åka på spa ” För att komma bort från vardagen” 

och ”För upplevelsens skull”. Respondenterna blir i högre grad motiverade av att åka på spa 

för att ” få egentid och rå om sig själv ” än att ”umgås med vän/familj/bekant” vilket tyder på 

att deras sociala behov inte är av avgörande karaktär utan snarare att det finns ett behov av att 

fokusera på och vårda sig själv. Inte heller påståendet ” ”Många av mina vänner besökt spat” 

(tabell 15 sid 36) som representerar betydelsen av social status är av stor vikt för 

respondenterna när de ska välja spa. Detta ger en indikation om att respondenterna befinner 

sig högt upp i behovshierarkin (under rubriken ”Maslows behovshierarki” på sidan 5) och är i 

intresse av självförverkligande.    

Utifrån ”Theory of Consumption Values” (Sheth, Newman & Gross, 1991) kan vi genom vår 

undersökning utläsa att det vid val av spaanläggning framförallt är det emotionella värdet som 

påverkar gästen genom att ”Spavistelsen kan ge mig en känsla av lugn och harmoni” hamnade 

i topp (tabell 15, sidan 36). Utifrån denna vetskap kan vi förstå att det är viktigt för den 

typiska spagästen att företaget berör och väcker känslor. Det är även troligt att den typiska 

spagästen vill bevara känslan av lugn och harmoni över tid. Uteslutande minst viktigt för 

respondenterna är det sociala värdet tillika ”Många av mina vänner har besökt spat” och då i 

synnerhet den sociala status som spavistelsen hade kunnat frambringa.        

Något förvånande kan vi genom resultatet inte utläsa att respondenterna värdesätter sociala 

aspekter i högre grad än något annat. Eftersom vi inte genom resultatet kan se att 

respondenterna värdesätter social status högt vid val av spaanläggning är vår uppfattning att 

gästerna inte blir påverkade av sin referensgrupp i syfte av nytta och status (Kotler och Keller, 

2009). Däremot blir respondenterna påverkade av sin referensgrupp i ett informativt syfte 

eftersom deras första kontakt med Asia Spa var genom vänner/bekanta/kollega (tabell 10, 

sidan 34). Den referensgrupp som står närmast, är mest betrodd och i högst grad påverkar är 

vanligen familjen (Kotler och Keller, 2009). Störst procentuell andel av respondenterna ingår 

i ett parförhållande och nästan hälften av dem har hemmaboende barn. Detta ger oss 

anledning att tro att respondenterna möjligen till en viss del blir påverkade av sin närmsta 

referensgrupp nämligen familjen, i avseendet att välja spaanläggning vilket kan vara 

intressant utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Tidigare undersökningar visar att människor 

kan ingå i olika roller i ett köpbeslut. Det behöver till exempel inte vara den person som köper 

tjänsten som har tagit initiativet till köpet från början (Kotler och Keller, 2009). Detta betyder 

att spaanläggningar bör ha i beaktning att det inte enbart är den typiska spagästen som ligger 

bakom spabesöket utan att även andra människor kan vara inbladande i beslutet.  
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Vi har inte kunnat identifiera några tydliga attitydskillnader mellan de olika geografiska lägen 

respondenterna befinner sig i (Kotler och Keller, 2009). Det vi uppmärksammat är föga 

förvånande att ju närmare havet man bor ju mer intresserad är man av segling. Vi har genom 

undersökningen även uppmärksammat att ju längre bort från spaanläggningen man bor ju 

mindre viktigt anser respondenterna att det geografiska läget är. 

Den högst representativa åldern bland respondenterna är mellan 35-49 år, men över lag var de 

flesta som svarade mellan 25-64 år. Mätningar utifrån generationer visar att en stor grupp 

respondenter tillhör babybomgenerationen, vilket leder oss in i tron att många av gästerna har 

en ungdomlig självbild och är måna om att ha en egen uppfattning. Denna tro stärks av att 

respondenterna anser vikten av social status vara låg. Denna grupp är även förhållandevis 

välbärgad, vilket resulterar i att de har möjlighet att unna sig något extra (Evans, Jamal och 

Foxall, 2008). Detta förstärks i vår undersökning där det visade sig att priset blir mindre 

viktigt vid besök av spaanläggningar med stigande ålder. Det visade sig även att denna 

generation ansåg att ett kunskapsvärde i form av att” Jag genom spaanläggningen får uppleva 

något nytt” är av högre vikt än övriga generationer. Vi kan genom vår undersökning utläsa att 

respondenterna inom denna ålderskategori i högre grad än yngre ålderskategorier är 

intresserade av kultur, teater och museum men i lägre grad är intresserade av shopping. Vi kan 

dock poängtera att det inte är några väsentliga skillnader mellan generationernas åsikter om 

vad som är värdefullt när man besöker en spaanläggning. De påståenden som anses mycket 

viktiga av alla respondenter är mycket viktiga oberoende av vilken generation man tillhör och 

vise versa. Den mest avgörande skillnaden relaterat till ålder är användningen av sociala 

medier där användandet avtar kraftigt efter 34 års ålder och fortsätter att minska ju äldre 

respondenterna blir.   

Av respondenterna är 70,4 procent kvinnor och 29,6 procent män (tabell 1, sidan 32). Vi kan 

genom vår undersökning fastställa att de kvinnliga respondenterna i högre grad än män anser 

att flera olika påståenden i enkäten är av hög vikt vid besök av spaanläggningar. Detta stärker 

tidigare forskning som delger att kvinnor i högre grad än män vill inkludera många olika 

aspekter för att lättare få en helhetsuppfattning om saker och ting. Men vi vill likt tidigare 

forskning poängtera att kvinnor och män blir mer lika i sina uppfattningar och att man inte bör 

lägga alltför stor vikt vid denna typ av uppdelning (Evans, Jamal och Foxall, 2008). Utifrån 

vår undersökning kan vi utläsa att de kvinnliga åsikterna om vad som är viktigt 

överensstämmer med männens.   

Vi kan utifrån vår undersökning förstå att den affektiva attitydkomponenten är av stor 

betydelse för spagästerna (Evans, Jamal och Foxall, 2008). Enligt tabell 15 (sidan 36) är det 

väldigt viktigt vilka känslor spaanläggningen frambringar hos gästen. Respondenternas 

attityder till spaanläggningar kommer troligtvis även påverkas av vilka förväntningar de har 

på tjänsten/företaget med hänvisning till tabell 14 (sidan 35). Om tjänsten inte motsvarar 

deras förväntningar är det troligt att gästen blir besviken trots att tjänsten möjligen i andra 

sammanhang skulle anses vara tillfredställande.  

Störst andel respondenter är heltidsarbetande och har läst på högskola/universitet eller 

liknande vilket representerar en högre utbildningsnivå än genomsnittet för landet. 
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Respondenterna använder sig i genomsnitt av internet 1-2 timmar om dagen där de lägger 

mest tid på E-post, infosök och inom arbetet. Majoriteten av respondenterna (66,4 procent) 

läser morgontidningar 5-7 dagar i veckan. Vi kan därav utläsa att man genom 

morgontidningar når ut till ett stort antal spagäster. Det är inte lika stort antal respondenter 

som läser kvällstidningar som morgontidningar och det är många som inte läser 

kvällstidningar överhuvudtaget. Dock är det 25,6 procent som läser kvällstidningar 5-7 dagar i 

genomsnitt i veckan vilket kan anses vara relativt många. 63,8 procent av respondenterna 

svarade att de att de läser någon form av magasin/facktidning mellan 2-5 dagar i veckan. De 

flesta respondenter besöker spa anläggningar mindre än en – tre gånger per år. Störst andel av 

respondenterna besöker spa sällan och är då lojal till en spaanläggning. Av de som besöker 

spa regelbundet är det enbart 6 procent av respondenterna som enbart besöker det företag som 

ingår i vår undersökning. 

5.2.2 Analys av vad den typiska spagästen värdesätter 

Ser man till vår undersökning värdesätter spagäster ett användbarhetsvärde högst (Kaufmann, 

1998 i Khalifa, 2004). Deras motiv för att åka på spa beror till största delen på att de känner 

någon form av behov som kan tillfredsställas genom spavistelsen. Det dyrkande värdet (att 

åka på spa för företeelsens skull) samt utbytesvärdet (den nytta som spaupplevelsen 

inbringar), är mindre viktiga. Våra respondenter värdesätter således också ett förmånsfokus 

snarare än ett uppoffringsfokus, prisvärdhetsfokus eller totalfokus (Zeithaml, 1988 i Khalifa, 

2004). Detta visar sig genom svaren de angivit i vår undersökning där värden såsom den 

känsla och upplevelse som spavistelsen framkallar, graderas högre än exempelvis pris. I 

samband med detta fokuserar de på vad de önskar få ut av tjänsten. Vi ser också en skillnad 

mellan olika variabler, varför alla faktorer inte är lika viktiga och därmed är har den typiska 

spagästen inte något totalfokus där allt tas med i beräkningen vid utvärderingen.  

För att reda ut hur den typiska spagästens köpbeslutsprocess går till har vi ställt frågor inom 

områdena för tjänstens egenskaper, konsekvenserna av konsumtion av tjänsten samt gästernas 

egna värderingar (Rokeach, 1973; Gutman 1982; Peter and Olson, 1987 m fl i Khalifa, 2004). 

Bland tjänstens egenskaper är det att spaanläggningen motsvarar gästernas förväntningar, den 

fysiska omgivningen (renlighet/inredning) på spaanläggningen samt den atmosfär/stämning 

som spaanläggningen framkallar som är de viktigaste karaktärsdragen för en spagäst när 

han/hon ska välja spa. När det handlar om vilka konsekvenser gästen förväntar sig ska inträffa 

i samband med nyttjandet av tjänsten är det avslappning, flykt från vardagen samt en ny 

upplevelse som hamnar högst i topp. Gästernas personliga värderingar om vad de önskar få ut 

av sin spavistelse präglas av en längtan efter att få uppleva en känsla av lugn/harmoni genom 

spavistelsen.  

5.2.3 Analys av spavistelsen kopplat till tjänstekvalitet och relationsskapande 

De viktigaste faktorerna i spavistelsens karaktär är som tidigare nämnt att det är rent och 

snyggt på spat, att spaanläggningen framkallar en känsla av lugn/harmoni samt att personalens 

bemötande är av en vänskaplig och serviceinriktad natur. Dessa kvaliteter är således viktiga 

för ett spaföretag att leva upp till
*
. Sätter man in de olika karaktärsdragen i Kanos 

kundnöjdhetsmodell, kan man betrakta de ovan nämnda kvaliteterna som våra respondenter 

värdesätter högst (renligheten på spat, att spat framkallar en lugn och harmonisk känsla samt 
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personalens bemötande) som förväntade/outtalade faktorer som leder till gästernas direkta 

missnöje vid avsaknad av dem. Spaanläggningens rykte, pris samt restaurang/bar kan således 

betraktas tillhöra den minimistandard som den mittersta pilen i Kano‟s modell beskriver. 

Detta eftersom samtliga av dessa kvaliteter enligt vår undersökning hamnar i mitten på en 

skala om vad gästerna värdesätter vid i samband med ett spabesök. Därmed måste 

spaanläggningen ha gott rykte, ligga på en acceptabel prisnivå samt inneha mat- och 

dryckesmöjligheter för att gästerna ska bli nöjda och företaget ska överleva på sikt. För att 

gästerna ska bli överförtjusta krävs att spat klarar av att leverera något utöver det gästerna 

förväntar sig. I detta fall skulle kvalitetsområdena för spaanläggningens omgivning/miljö, 

utbud av behandlingar samt geografiska närhet till sina gäster hamna under detta område då 

det är egenskaper som hamnar längst ner på listan över vad som är viktigt för våra 

respondenter när de ska välja spa (dock är de inte mindre viktiga för det). 

*
 Att spavistelsen lever upp till gästernas förväntningar, hamnar också i topp över vad som är viktigt när gästerna 

ska välja spa. Denna kvalitet är dock av generell natur som egentligen bygger på de övriga och vi har därför valt 

att bortse från denna kategori i detta avseende.  

I enlighet med kundrelationens livscykel (Grönroos, 1998) har samtliga gäster i vår 

undersökning tagit sig förbi såväl attraktionsstadiet som köpprocesstadiet och 

konsumtionsstadiet, detta eftersom alla av de som deltagit har köpt någon form av spapaket av 

företaget och konsumerat den. I attraktionsstadiet är ”mun till mun”-marknadsföring det mest 

effektiva sättet att nå ut till sin marknad, detta eftersom de flesta av våra respondenter svarat 

att de först fått vetskap om Asia Spa via vänner/bekanta/kollega (tabell 10, sid 34). I 

köpprocesstadiet måste företaget klara av att erbjuda sina kunder ett tillräckligt stort värde för 

att de ska få en vilja att köpa. Enligt ovan blir den fysiska omgivningen på spat 

(renlighet/inredning mm), atmosfären som spat framkallar samt personalens bemötande 

viktiga ingredienser för spaföretag att klara av att hantera och förmedla i syfte att hålla kvar 

kunden och ta henne/honom vidare från attraktionsstadiet. I konsumtionsprocesstadiet gäller 

det för spaanläggningen att de lyckas leva upp till det de förmedlat till sina kunder och i detta 

fall gäller det att de klarar av att leverera en spaanläggning med en tilltalande fysisk 

omgivning och att de därför satsar på design och lokalvård. De måste också klara av att 

förmedla en speciell stämning/atmosfär till gästerna samt klara av att hålla servicen och 

kundmottagandet på den höga nivå man spelat an på i köpprocesstadiet. Genom att hantera 

spagästens kundrelationslivscykel enligt ovan kan företaget lägga mer tid på sina nuvarande 

kunder istället för att hela tiden försöka attrahera nya. Detta är en viktig kunskap att bemästra 

då det är mycket mer kostnadskrävande att attrahera en ny kund än att behålla en befintlig 

(Grönroos, 1998). 

Vår undersökning bekräftar teoribildningen inom tjänstemarknadsföring, främst på grund av 

två omständigheter. För det första värdesätter våra intervjupersoner personalens bemötande 

med ett medelvärde på 4,3 på en 5-gradig skala (där 5=avgörande). Litteratur inom 

tjänstemarknadsföring behandlar just personalens roll som företagets ansikte utåt mot kund 

eftersom de är dessa som ständigt interagerar med kunden och skapar själva värdeutbytet 

genom ”sanningens ögonblick” (Lagrosen och Svensson, 2006
a
). Vår undersökning visar att 

kunder även inom spabranschen tycker att personalen är mycket viktig i samband med att de 
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ska välja spa och därför bör spaföretag satsa mycket resurser på rekrytering i syfte att få in 

kompetenta människor i organisationen som klarar av att bemöta de hårda kraven på service 

och kundbemötande. Detta är också ett sätt att komma runt tjänsters heterogenitet där kunden 

alltid är en medproducent vilket gör att såväl tjänsteutövandet som tjänsteresultatet blir olika 

beroende på den unika kundens specifika önskemål (Kotler och Keller, 2009). Därför är det 

ännu viktigare att den personal som jobbar på tjänsteföretaget kan hantera den 

serviceanpassning som kommer med varje kund. 

För det andra kan man genom vår granskning se att våra respondenter sätter ännu högre värde 

på spaanläggningens fysiska miljö såsom inredning/renlighet än personalens bemötande, 

medelvärdet för denna kvalitet är 4,6 vilket är nära toppbetyget på 5 (avgörande). I samband 

med detta får den stödjande funktionen på ett spaföretag en mycket betydande roll eftersom 

de är denna del av företaget som har hand om bland annat städning/underhåll. Många gånger 

är den stödjande funktionen osynlig i en verksamhet eftersom de inte är dessa människor i 

personalstyrkan som kunden vanligtvis möter. Det är också viktigt utifrån tjänsters 

karaktärsdrag att den fysiska omgivningen är tilltalande (Echeverri och Edvardsson, 2002). 

Detta eftersom det ofta är det enda en potentiell kund har att gå på då han/hon inte kan prova 

tjänsten innan dess utförande. Med hänsyn till våra respondenters höga värdesättning av 

området för den fysiska miljön på spaanläggningen tillsammans med det faktum att 

spabranschens tjänster bygger på välmående i någon form, tror vi att den fysiska miljön inom 

spabranschen blir extra viktig. Det skulle enligt oss vara svårt att producera en välmående 

behandling i en omgivning som är smutsig och opassande. Vår bedömning är därför att 

personalen ”bakom scenen” (Echeverri och Edvardsson, 2002) inom spabranschen borde ges 

extra resurser dels eftersom den typiska spagästen värderar deras arbete högt och dels 

eftersom spabranschens tjänster av natur kräver en tilltalande och renlig miljö. 

Det spaföretag kan göra är att undersöka hur de komponenter gästerna värdesätter (den 

fysiska omgivning, atmosfären och servicen) fungerar i organisationen och om det finns 

luckor/gap mellan kundens förväntningar och den slutgiltiga tjänsteleveransen enligt 

tankesättet bakom exempelvis gapmodellen av Parasurman m fl (1985). Parasurman m fl 

(1985) har också tagit fram fem dimensioner som beskriver vad tjänstekvalitet är; påtaglighet, 

pålitlighet, villighet/beredskap, säkerhet och empati/inlevelse. Enligt vår undersökning tycks 

spagäster sätta högst värde på påtagligheten (den fysiska omgivningen på spaanläggningen, 

medelvärde på 4,6).  Men i våra ögon har samtliga av de övriga kvalitetsdimensionerna på 

något sätt med personalens kompetens att göra; det är personalen som i första hand kan ge en 

känsla för tjänstens pålitlighet och säkerhet samtidigt som det är de anställda som står för 

visandet av villighet/beredskap och empati/inlevelse. Detta på grund av att det är personalen 

som interagerar med kunden och står för tjänstens utförande. Eftersom våra respondenter satte 

högt värde även på personalens bemötande (medelvärde på 4,3) kan vi konstatera att 

författarnas fem kvalitetsdimensioner, är tillämpbar även inom spabranschen. 

Gällande den tekniska respektive funktionella kvaliteten (Grönroos, 1984) för en spavistelse, 

är den funktionella kvaliteten mer avgörande. Våra respondenter sätter ett högre värde på hur 

spavistelsen ter sig (atmosfär, service mm) snarare än vad spa spavistelsen genererar 

(behandling, mat/dryck mm). Spaanläggningens rykte har också en betydande roll enligt våra 
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respondenter när de ska välja spa (medelvärde på 4,1). Det är också ryktet/imagen som 

påverkar hur positivt/negativt gästen i slutändan uppfattar den tekniska/funktionella 

kvaliteten. Eftersom ”word of mouth” har en avgörande roll i marknadsföringen inom 

spabranschen och spagästerna sätter högt värde på spaanläggningens rykte när de ska välja 

spa, borde spaföretag satsa resurser inom dessa områden för att stärka företagets anseende och 

därigenom få fler kunder. 

I tabell 10 (sidan 34) framgår att den första informationen respondenterna får om Varbergs 

stadshotell och Asia Spa är genom vänner/bekanta/kollega vilket tyder på att mun till mun 

marknadsföring är en mycket viktig marknadsföringsform i spabranschen. Ng, David och 

Dagger (2011) menar att sociala - och förtroendefördelar samt funktionell kvalitet och 

relationskvalitet påverkar gästerna/kunderna att sprida ett positivt budskap vidare till 

potentiella gäster och kunder. Det är för gästen viktigare hur man får tjänsten och vilken 

känsla den frambringar än vad det faktiska resultatet av en utförd tjänst egentligen blev 

(tekniska kvalitén) (Ng, David och Dagger 2011). Denna teori förstärks i vår undersökning till 

följd av att påståendena ”Att spaanläggningen motsvarar mina förväntningar” (tabell 14, sida 

35), ”Personalens bemötande” (tabell 14, sida 35) och ”För upplevelsens skull” (tabell 16, 

s36) är av stort värde för kunden vid val av spaanläggning. Det är utifrån vår undersökning 

viktigt att företag inom spabranschen skapar ett förtroende gentemot kunden genom att de kan 

vara trygga med vad de får. Det är även viktigt att skapa en relation med gästen och vara mån 

om vad de värdesätter. Företag inom spabranschen bör vara medvetna om att människor 

upplever saker på olika sätt och att den upplevda känslan av tjänsten ofta är viktigare än hur 

tjänsten verkligen utfördes. Detta kan även styrkas av vår undersökning genom att gästerna 

värdesätter att ”Atmosfären/stämningen som spat framkallar” (tabell 14, sidan 35) och 

”Spavistelsen kan ge mig en känsla av lugn och harmoni” (tabell 15, sidan 36) är mycket 

viktiga för respondenterna vid val och besök av en spaanläggning. 

För tjänsteverksamheter spelar också relationsmarknadsföring en avgörande roll. Detta 

eftersom tjänsteutbytet bygger på en interaktion mellan en tjänsteutövare och en kund 

(Grönroos, 1998). Vår undersökning bekräftar detta genom det höga värdet på personalens 

bemötande samt det något lägre medelvärdet på prisets inverkan vid gästernas val av 

spaanläggning. Relationsmarknadsföring bygger nämligen på ett starkt omhändertagande av 

kunden på ett långsiktigt plan, vilket till största del beror på kundmottagandet hos 

personalstyrkan. Ett resultat av en relationsbaserad marknadsföring kan således vara att 

kunderna blir mindre priskänsliga, vilket i sin tur beror på att företaget lyckats leverera ett 

tillräckligt stort värde till sina kunder under så lång tid att kunderna blivit lojala. Därmed 

väger relationsutbytet tyngre än priset. Respondenterna i vår undersökning satte ett högre 

värde på ett flertal andra kvaliteter såsom spaanläggningens fysiska omgivning, atmosfär och 

service, än priset. Detta bevisar att priset inte är det viktigaste när en spagäst ska välja 

spaanläggning, vilket är något för spaföretag att ta till sig.   

5.2.4 Implikationer till spabranschen 

Eftersom omgivningens förutsättningar ständigt förändras är det viktigt att känna sina kunder, 

men det är även viktigt att fundera på vilka de potentiella kunderna kommer att vara och hur 

de kommer att agera. Efter att ha kategoriserat in våra respondenter i olika generationer 
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(Evans, Jamal och Foxall, 2008) upptäckte vi att det är en ny tid i antågande. Mycket av den 

tidigare forskning som bedrivits har utgått ifrån vem den nya kunden var för några år sedan, 

alltså generation X. Denna generation vill ha unika och personliga produkter/tjänster och är 

negativt inställda till kommersiell massmarknadsföring. Förhållandevis ny forskning som 

gjorts visar att generationen efter (generation Y) inte är lika negativt inställda mot 

kommersiella varor/tjänster, företag och marknadsföring (Evans, Jamal och Foxall, 2008). Det 

har visat sig att denna generation hellre vill att mötet med företag ska gå snabbt och på ett 

effektivt vis uppfylla sitt syfte, snarare än att de vill ha en personlig kontakt med företaget. 

Detta leder oss in i tron på att vi är påväg in i en ny tid med följden att nya områden finns att 

utforska. Nya synsätt såsom den värdedominerande logiken, har t ex bidragit till andra 

perspektiv inom marknadsföringen där människors kunskaper och förmågor snarare än den 

typiska produkten ligger i fokus (Lusch och Vargo, 2004). Vi menar med dessa ord inte att 

relationsmarknadsföring i framtiden inte kommer att vara aktuell utan enbart att nya 

undersökningsområden och vägar kommer att öppnas med den nya tidens konsumenter. Det är 

viktigt att man inte fastnar i en uppfattning om vad konsumenter värdesätter och blir 

motiverade av utan det är interaktionen mellan människor oavsett om det är personal eller 

kunder som är viktig. Även medvetenheten om att människor och deras förhållanden med 

organisationer är en ständig föränderlig process där goda relationer i dag kan anses vara stela 

och byråkratiska i framtiden. Detta är något för spaföretag och tjänsteföretag i allmänhet att ta 

hänsyn till framöver.  

I dagens föränderliga samhälle har tidigare forskning visat att det kan vara svårt men lönsamt 

för företag att behålla sina kunder. Vår undersökning har visat att de vana spabesökarna 

besöker olika spaanläggningar och alltså inte är lojala till ett och samma spa. Spaanläggningar 

borde därför arbeta flitigt med att få en stark relation med sina kunder genom bland annat 

längden, bredden och djupet på relationen (Lopez, Redondo och Olivian, 2006). De flesta av 

våra respondenter är dock ovana spabesökare, alltså att de besöker spa relativt sällan och de 

varierar inte sina spabesök särskilt mycket mellan olika spaanläggningar. Detta innebär att det 

kan finnas många spagäster som endast besöker ett spa. Vi har även uppmärksammat att ju 

oftare en gäst åker på spa, desto oftare åker han/hon också till Asia Spa. Vi kan inte fastställa 

att samma situation hade uppstått vid undersökning av en annan spaanläggning, men vår tro är 

ändå att effekten borde vara densamma eftersom vår undersökning grundat sig på ett stort 

antal representativa spagäster för målpopulationen. Därför är vår åsikt att spaanläggningar 

borde vinna på att samarbeta sinsemellan och marknadsföra varandra genom till exempel 

broschyrer, länkningar mm. Därmed skulle rotationen bland befintliga spagäster samt 

möjligheten att attrahera nya spagäster öka. Vi tror att fördelarna med att marknadsföra 

varandra mellan olika spaanläggningar, skulle överstiga nackdelarna och gynna branschen i 

sin helhet. Detta eftersom vår undersökning tyder på att många spagäster har stagnerat i sitt 

beteendemönster genom ett spabeteende som präglas av ett fåtal antal spabesök till samma 

spaanläggning. Samtidigt som vi kan konstatera att ju oftare en gäst åker på spa desto fler 

spaanläggningar besöker han/hon inte, utan återkommandet till ett och samma spa ökar. 
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6. Slutsats 

Med inspiration av det amerikanska forskningsprogrammet VALS ” The VALS segmentation 

system” (Kotler och Keller, 2009; Evans, Jamal och Foxall, 2008) har vi framställt en egen 

benämning på vem den typiska spagästen är. Med hjälp av denna benämning vill vi besvara 

vår forskningsfråga om vilket konsumentbeteende den typiska spagästen har. Benämningen 

lyder som följer: 

Den självständiga livsnjutaren 

Den typiska spagästen är en högutbildad, heltidsarbetande kvinna mellan 35-49 år som är 

intresserad av resor, mat, restaurangbesök, motion och träning. Den typiska spagästen är mån 

om att ta hand om sig själv och gå sin egen väg. Hon är mån om sin karriär men inte 

statusfixerad.  Den typiska spagästen är intresserad av att uppleva nya saker. Hon värdesätter 

sitt välmående och är angelägen om att tillfredställa känslor av emotionell karaktär. 

Upplevelsen och den upplevda känslan av vad spaanläggningen frambringar är viktigare än 

priset. Men hon anser samtidigt att funktioner av mer praktisk karaktär är viktigt såsom 

renlighet, möblemang och det funktionella värdet i form av utbudet av behandlingar. Den 

typiska spagästen spenderar 1-2 timmar om dagen på internet och använder sig under den 

tiden av E-post, informationssök och arbete. Hon läser någon morgontidning nästan varje dag 

och magasin/facktidning några dagar i månaden. Hon läser i genomsnitt kvällstidningar några 

dagar i veckan. Den typiska spagästen blir i sitt val av spaanläggning motiverad av positiva 

emotionella känslor, att må bra, att uppleva nya saker, få egentid, att spaanläggningen kan 

erbjuda att funktionellt värde och att spaanläggningen motsvarar hennes förväntningar. Hon 

besöker spa relativt sällan, men är då lojal mot en specifik spaanläggning. 

6.1 Framtida forskning 

Vår undersökning har lagt en grund för kundförståelsen inom spabranschen. Men det krävs 

kompletterande forskning för att få insikt i den typiska spagästens medvetande och därmed nå 

den djupa förståelse för dennes verklighetsuppfattning som är nödvändig för att kunna 

leverera högsta möjliga värde. Genom att kombinera olika sorters tekniker, såväl kvantitativa 

som kvalitativa i form av fokusgrupper, observation och intervju, kan företag nå denna 

djupare form av insikt (Lagrosen och Svensson, 2006).  

Att få en djup kund- och omvärldsförståelse är dock en svår uppgift för företag att bemästra 

eftersom omgivningen ständigt förändras och kundens önskemål och behov varierar över tid. 

Företag bör därför hela tiden fundera, utforska och få förståelse för sina kunder, vilket gör att 

strävan efter en djup kundförståelsen är en ständigt pågående process som aldrig tar slut. 

Svårigheten i detta ligger i att företag även måste undersöka det de inte vet att de inte vet 

(Drew, 1999 genom Halawi et al, 2006). Organisationer kan inte enbart nöja sig med de 

kunskaper de redan besitter utan de måste hela tiden ifrågasätta sina förmågor och hålla sig 

uppdaterad på vad som sker runtomkring, för att därigenom inte gå miste om viktiga 

möjligheter innan det är försent. Av denna anledning är ytterligare undersökning inom 

kundförståelse ett område som ständigt är aktuellt och vi vill med detta uppmuntra till 

framtida forskning som får präglas av kontinuerlighet och en kombination av olika tekniker 

där sökandet efter djup kundförståelse får stå i centrum. 
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8.0 Bilagor  

8.1 Enkätutkast 

1. Ålder: 

2. Kön: Man/Kvinna 

3. Sysselsättning: 

Heltidsarbetande Deltidsarbetande Student Arbetslös Pensionär 

4. Högsta nivå på utbildning 

 Grundskola 

 Gymnasieutbildning 

 Högskola/Universitet eller liknande 

5. Civilstatus: 

Gift Sambo Särbo Singel 

6. Antal barn under 18 år i hushållet: 

7. Vad är postnumret till din bostad: 

8. Hur intresserad är du av följande aktiviteter: 

 1=inte alls 
intresserad 

2 3 4 5=mycket 
intresserad 

Golf      

Ridning      

Skidåkning      

Segling      

Vandring      

Shopping      

Kultur, teater, 
museum, etc. 

     

Restaurangbesök      

Jakt      

Fiske      

Resor      

Mat/Vin      

Motion/Träning      

 

9. Hur fick du först information om Varbergs Stadshotell och Asia Spa? 

 Vänner/bekanta/kollega  

 Annons i dagstidning  

 Annons gratistidning  

 Annons i facktidning  
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 Annons i tidningsmagasin  

 Varbergs Stadshotells hemsida, www.varbergsstadshotell.com  

 Asia Spas hemsida, www.asiaspa.se  

 Annan hemsida  

 Sociala medier (blogg, facebook)  

 Utomhusreklam  

 Annat _________   

10. Hur många gånger per år åker du på spahotell:  

Mindre än en gång/år   

En gång/år   

2-3 gånger/år   

4-5 gånger/år   

Mer än 5 gånger/år   

11. Hur många gånger per år besöker du Varbergs stadshotell & Asia Spa :  

Mindre än en gång/år   

En gång/år   

2-3 gånger/år   

4-5 gånger/år   

Mer än 5 gånger/år  

 

12. Hur många olika spaanläggningar i Sverige har du besökt? 

 

13. Hur viktiga är följande skäl för dig när du ska välja spaanläggning: 

 1= Inte alls 

viktigt 

2 3 4 5=Avgörande 

Geografisk närhet till 
spaanläggningen 

     

Den omgivande miljön 
(stad, plats, natur) 

     

Pris       

Personalens bemötande      

Utbudet av 
behandlingar 

     

Spaanläggningens 
restaurang/bar  

     

Atmosfären/stämningen 
som spat framkallar 

     

Den fysiska 
omgivningen på spat 
(renlighet/inredning) 

     

Att spaanläggningen har 
gott rykte 

     

Att spaanläggningen 
motsvarar mina 
förväntningar 

     



 

56 
 

14. När jag ska välja spaanläggning är det viktigt att: 

 1=Inte alls 
viktigt 

2 3 4 5=Avgörande 

Spaanläggningen kan 
erbjuda mig de 
behandlingar jag letar efter 

     

Många av mina vänner har 
besökt spat 

     

Spavistelsen kan ge mig en 
känsla av lugn och harmoni 

     

Jag genom spavistelsen får 
uppleva någonting nytt 

     

Mina behov för stunden får 
styra när jag ska välja spa 

     

 

 

15. Nedan följer ett antal anledningar att besöka en spaanläggning, hur viktiga är de olika motiven 

för dig? 

 1=Inte alls 
viktigt 

2 3 4 5=Avgörande 

För att umgås med 
vän/familj/bekant 

     

För upplevelsens 
skull 

     

För att slappna av      

För nöjes skull      

För att 
förbättra/bibehålla 
min hälsa 

     

För att fira något 
speciellt 

     

För att ro om mig 
själv 

     

För att komma 
bort från vardagen 

     

 

16. Hur många timmar i genomsnitt/dag använder du internet? ________ timmar 

17. Hur många dagar i genomsnitt/vecka läser du någon morgontidning?  (även på 

internet)________ dagar 

18. Hur många dagar igenomsnitt/ vecka läser du någon kvällstidning? (även på internet)________ 

dagar 

19. Hur många dagar i genomsnitt/ månad läser du någon facktidning/magasin? (även på 

internet)________ dagar 

20. Läser du någon av följande tidningar (Även på internet)?  
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  Enstaka  De flesta  Alla  

 Aldrig nummer nummer nummer 

Varbergsposten     

Hallands Nyheter     

Kungsbackaposten     

Borås tidning     

Ulricehamnstidning     

Göteborgsposten     

Hälsa/torslanda     

Sydsvenskan     

Aftonbladet     

GT     

Expressen     

Allt om bröllop     

Femina     

Hotell & resor     

Leva-när&fjärran     

Topphälsa     

Må bra      

Amelia     

 

21. Hur använder du internet, ange i en skala från 1-5 hur mycket du använder följande?  

 1= inte alls 2 3 4 5=mycket 
ofta 

Infosök      

Nöjen      

Spel      

E-post      

Sociala forum 
(facebook, 
twitter, 
bloggar mm) 

     

Nyhetsläsning      

E-handel      

Köp  Sälj 
(blocket, 
tradera, 
hemnet) 

     

I arbetet      

 

 


