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Sammandrag: 

Är det lönsamt att använda sig av traditionell marknadsföring såsom tv- och 

radioreklam då vi lever i ett samhälle präglat av ”tweets” och ”likes”? Forskningen 

inom marknadsföringskommunikation koncentrerar sig allt mer på sociala medier 

fastän traditionell marknadsföring används aktivt av många företag. Detta är orsaken 

till att det är viktigt att även forska i den traditionella reklamens effekter. Med tanke 

på åldersstrukturen i Finland och hela väst världen är det även nödvändigt att forska i 

blivande eller redan pensionerade personers värderingar och tankar om reklam. Dessa 

utgör ett kundsegment med stark köpkraft eftersom de är exceptionellt många samt 

anses ha pengar och tid. Hotell Långvik som är beläget i Kyrkslätt är intresserade av 

segmentet äldre kvinnliga konsumenter, eftersom de vill ha mera dagsbesökare från 

närområdet till spa avdelningen under vardagar. En djupare förståelse om de kvinnliga 

äldre konsumenternas beteende och åsikter kopplat till reklam måste skapas.  

Undersökningen genomfördes med den kvalitativa metoden där 17 pensionerade 

kvinnor från Kyrkslätt, Esbo och Sjundeå personligen intervjuades. Empirin visade att 

humoristisk, glad, saklig, informativ och ärlig reklam via tv samt direkt utskick (bl.a. 

tidningar och reklamblad) uppskattades mest. Empirin indikerade att segmentet 

uppskattade reklam som riktades till dem, men ansåg det fanns för lite sådan reklam. 

Merparten av respondenterna var positivt inställda till reklam och ansåg den ha en 

funktion för dem personligen och i samhället. Det de värderade i sin vardag (bl.a. 

socialt umgänge) hade en stark koppling till vad de värderade i reklamens innehåll. 
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1 INLEDNING 

Medvetenheten om den egna hälsan har ökat och anses utgöra en viktig del i den 

postmoderna människans livsstil (Hanefors & Mossberg 2007:129). Hälsa definieras av 

WHO (2015) på följande sätt: ”Health is a state of complete physical, mental and 

social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO:2015). 

Internationella sociala trender såsom mindre fritid, mera negativ stress och 

hälsoproblem påverkar positivt efterfrågan på spatjänster (Wisnom & Capozio 

2012:217). Spa definieras av International Spa Association (2014) som en plats där man 

skapar välmående genom att ha ett utbud av professionella tjänster, som uppmuntrar 

och stöder förnyelse av kropp, själ samt sinne (International Spa Association:2014). 

Konsumenterna har förstått betydelsen av vila, balans och inre fokus, samt har ett 

behov av miljövänliga, hållbara produkter och processer. Ett wellness inriktat tankesätt 

har uppkommit och lett till en global ”spaboom”, eftersom man vill ta ansvar för sin 

egen hälsa. (Tabbachi 2008:27). Människor använder wellnesstjänster av olika orsaker. 

Orsakerna kan variera från att hantera stress till att fira framgång, vilket är grunden till 

att tjänsten konsumeras vid så väl låg- som högkonjunktur. (Suontusta & Tyni 

2005:250) 

I Yesawich studie (citerad i Ellis 2008:264) konstaterades att 58 % av förmögna 

konsumenter anser att ett välutvecklat spa är det viktigaste då de väljer hotell. 

Undersökningen visar även att det finns dubbelt så mycket mer vuxna intresserade av 

spasemestrar än vad det finns av dem som är intresserade av golfsemestrar. 

Undersökningen rekommenderar att ett hotell med spatjänster bör inkludera spa i all 

marknadsföringskommunikation. (Ellis 2008). Den finländska konsumenten väljer 

gärna ett hotell som har ett spa och för dem som driver hotellverksamheten är spa ett 

sätt att öka användningsgraden av hotellrum och erbjuda tilläggstjänster för kunden 

(Suontausta & Tyni 2005:251). Hotell avsedda för vuxna har blivit allt populärare vilket 

även framkom i Tjäreborgs kundpanelsundersökning där 28 648 finländska 

respondenter intervjuades. Av respondenterna angav 89 % att de skulle välja ett hotell 

som är endast avsett för vuxna då de reser utan sina barn. Respondenterna ansåg att 

det bästa med hotell avsedda för vuxna är lugnet (48,3 %), mångsidiga tjänster såsom 

spa (18,7 %) och möjligheten till tid på tumanhand (18,2 %). (Kauppalehti 27.10.2011). 

Centralen För Turistfrämjande (CTF) har utgående från internationella trender och 

undersökningar valt fyra huvudsakliga strategiska produktutvecklingsteman för 
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Finland. Dessa teman är: välfärd, kultur, sommar och vinter (MEK 2013). Temat 

välfärd kan starkt förknippas med wellness och spa.  

Det lönar sig att satsa på segmentering i samband av spatjänsters marknadsföring 

eftersom det har visat sig vara mest kostnadseffektivt (Ellis:2008). Kvinnor är enligt 

flera författare och forskningar spaanläggningarnas huvudsakliga kundsegment 

(McNeil & Ragins 2005; Smith & Puczkó 2009:134; Suontausta & Tyni 2005:248). En 

stor del av finländarna som hör till de stora åldersklasserna har gått i pension och anses 

vara i gott skick, förmögna samt har en längre pensionstid än tidigare generationer 

(Pajunen & Ruotsalainen 2012). Åldersgruppen är välmående och lever längre än 

tidigare generationer. Detta är en orsak till att pensionstiden kan vara ungefär 25-40 

år. Många av de finländska kvinnor som tillhör de stora åldersklasserna förhåller sig 

naturligt till att de åldras och är intresserade av att ta hand om sitt eget välmående 

genom att köpa olika avslappnande behandlingar. Det uppskattas att detta intresse och 

beteende kommer att fortsätta under de kommande årtiondena. (Koskela 2013)  

För att nå detta segment är det viktigt att företag utvecklar fungerande och effektiv 

marknadsföringskommunikation. Marknadsföringskommunikation betyder all 

kommunikation om företagets utbud som sker mellan ett företag och en konsument. 

Marknadsföringskommunikationen sker på flera olika sätt, bland annat via reklam eller 

e-post. Kommunikationens uppgift anses vara att klargöra var, när och i vilken form 

utbudet finns, vilka behov det tillfredsställer och i sin helhet upplysa konsumenten om 

utbudet. (Ottesen 2001:35-37)  

Då man skapar en reklam, bör den innehålla ”means” d.v.s. ett meddelande, som 

resulterar i att konsumenten når ”end state” d.v.s. når det önskade och 

eftersträvansvärda slutmålet, som påverkas av personligt relevanta värderingar (Clow & 

Baak 2012:162). Marknadsföringskommunikationen som riktar sig till de äldre 

konsumenterna bör ha bland annat ett positivt, sakligt, utförligt, detaljerat och 

övertygande budskap. Det kan vara lönsamt som marknadsförare att satsa på 

generationsöverskridande förhållningssätt, fokusera på den kognitiva åldern samt 

formulera sig klart (t.ex. i font och färg). (De Pelsmacker, Geuens & Van Den Bergh 

2013:206-207). Marknadsföringskommunikationen av spatjänster bör alltid, för nya 

och gamla kunder, vara informativ och berätta för konsumenten nyttan av tjänsterna 

samt ge en klar bild av vad spaanläggningens regler och tjänster är i detalj (McNeil & 

Ragins 2005).  
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1.1. Problemdiskussion 

Är det lönsamt att använda sig av traditionell marknadsföring såsom tv- och 

radioreklam då vi lever i ett samhälle präglat av ”tweets” och ”likes”? Forskningen inom 

marknadsföringskommunikation koncentrerar sig allt mer på sociala medier istället för 

tv- och radioreklam. Online-marknadsföringskommunikationen, där företag både 

marknadsför sig och skapar kundförhållanden via internet, är den snabbast växande 

marknadsföringsformen (Armstrong & Kotler 2009:460). Ändå används traditionell 

marknadsföring aktivt av många företag vilket är orsaken till att det är viktigt att även 

forska i dess effekter. I statistikcentralens publikation om massmediamarknadens 

årliga reklamförändringar visade det sig att endast reklamen i webbmedier och tv ökat, 

då år 2012 och 2013 jämfördes. Alla andra massmedier hade haft en negativ års 

förändring. Radion hade en negativ förändring på fem procent, som dock inte var den 

mest negativa förändringen av de jämförda massmedierna. T.ex. dagstidningar, 

tidskrifter och direkt reklam hade en större negativ förändring än radio.  

(Statistikcentralen 2015a). I Finnpanels nationella radioundersökning visade det sig att 

mellan oktober-december 2014 var lyssnartiden på radio i genomsnitt 181 min/dygn 

(Finnpanel 2015a). Fastän radioreklam sjunkit ger Finnpanels tal stöd till att radio som 

reklammedium inte närapå dött ut. 

Med tanke på åldersstrukturen i Finland och hela väst världen vore det nödvändigt att 

forska i blivande eller redan pensionerade personers värderingar och tankar om 

reklam. Dessa utgör ett kundsegment med stark köpkraft eftersom de är exceptionellt 

många samt anses ha pengar och tid. Det finns inte många självklara sanningar i 

dagens näringsliv präglat av lågkonjunktur. Det som ändå är en självklarhet, är att det 

inom nära framtid kommer att finnas mindre yngre konsumenter än äldre, i de 

industrialiserade länderna (Stroud & Walker 2013:200). Då ett företag beslutar vilka 

segment de vill koncentrera sig på bör de ta i beaktande att segmentet har tillräckligt 

stor köpkraft, framtida tillväxtmöjligheter och hur segmentet går att mätas (Puustinen 

& Rouhiainen 2007:172). Fastän tjänsten i sig inte huvudsakligen är planerad för de 

äldre konsumenterna, är det ändå viktigt att hitta de rätta åtgärderna eftersom 

segmentet har stor köpkraft (Cahill 2006:45). I Finnpanels nationella tv-

mätarundersökning visade det sig att 65-99 åriga finländska kvinnor under år 2014 i 

medeltal såg fyra timmar och 36 minuter på tv dagligen (Finnpanel 2015b). De äldre 

konsumenterna ser relativt mycket på tv vilket leder till att den traditionella 

marknadsföringenskommunikationens effekter på dem är intressant att undersöka.  



 

 

4 

Det har forskats mycket om den ökade trenden, efterfrågan och det ökade behovet av 

wellness-relaterade turismtjänster, varav spatjänster utgör ett gott exempel. Denna 

avhandlings uppdragsgivare Hotell Långvik erbjuder den här typen av tjänster och vill 

effektivera sin kommunikation. De vill veta hur de skall formulera sig för att attrahera 

olika målgrupper med sin marknadsföringskommunikation och få en jämn beläggning 

(användningsgrad). Hotell Långviks spaavdelning har ett behov av flera dagsbesökare 

speciellt under vardagar och vill nå nya kundsegment. För en person som inte är bekant 

med spa från tidigare, är dagsspan ett sett att bekanta sig med tjänsten varefter 

tröskeln är lägre att boka en spasemester med övernattning (McNeil & Ragins 2005). 

Hotell är en del av turismindustrin och fastän dagsbesökare inte klassificeras som 

turister (Statistikcentralen 2015c; 2914a) kan besökarna p.g.a. sitt dagsbesök i 

framtiden bli övernattande turister till ifrågavarande ställe. På grund av denna 

koppling kommer wellnessturismens särdrag att behandlas i denna avhandling. 

Ett segment Hotell Långvik skulle vilja locka och tilltala är äldre kvinnliga konsumenter 

som bor i närområdet samt därför har möjlighet att göra dagsbesök. De vill veta om 

deras marknadsföringskommunikation för tillfället tilltalar segmentet, vad tankarna 

kring marknadsföringskommunikationen är samt om de är intresserade av att göra 

spabesök. Hotell Långvik vill även veta från vilken marknadsföringskanal segmentet 

föredrar att få marknadsföringsinformation. Man vill öka medvetenheten om att man 

även kan göra dagsbesök till hotellets spaavdelning, eftersom detta enligt 

uppdragsgivaren ofta är oklart för potentiella kunder.  

Det kan vara svårt att veta hur en konsument reagerar på 

marknadsföringskommunikation eftersom omständigheter, såsom konsumentens mål, 

intressen, attityder och sinnesstämning, kan variera. Sociala, psykologiska och 

kulturella skillnader kan även leda till olika reaktioner hos olika konsumenter. (De 

Pelsmacker, Geuens & Van Den Bergh 2013:73-80). Livskvalitet (”Quality of life”) 

handlar om stora helheter såsom olika omständigheter i människans liv som påverkar 

deras psykiska, mentala, sociala och emotionella hälsa. Dessa omständigheter kan t.ex. 

vara utbildning, familjeförhållanden, sociala förhållanden, stressnivå och juridiska 

rättigheter. (Smith & Puczkó 2009:42-45). Om en spaupplevelse eller reklam kan 

förmedla ett budskap av livskvalitet till en individ och i så fall hur, är en annan 

intressant del av problemområdet i denna avhandling.  

Intresse- och problemområden som presenterats ovan kan kombineras genom att 

skapa en förståelse för vilka tankar kvinnorna som hör gruppen äldre konsumenter och 
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bor i hotellets närområde har om Hotell Långviks marknadsföringskommunikation. 

Utmaningen för hotellet är att få dessa potentiella kunder att göra ett dagsbesök till 

hotellet som ligger avlägset och dit kollektivtrafikförbindelserna är bristfälliga. Genom 

att undersöka segmentets uppfattning om Hotell Långviks 

marknadsföringskommunikation, bör man få reda på vad som attraherar segmentet 

och anses vara intressant i marknadsföringskommunikationen. Vanliga förändringar i 

samband av att människan blir äldre (t.ex. fysiska och psykiska), kommer även att tas i 

beaktande då segmentets uppfattningar undersöks. Genom att presentera för 

respondenterna Hotell Långviks tv- och radioreklam kommer segmentets tankar, 

känslor, beteenden, värderingar att kartläggas för att förstå deras uppfattning om 

marknadsföringskommunikationen. Då man skapar en djupare förståelse av segmentet 

kan företaget utvecklas och nå det ifrågavarande segmentet effektivare och på så sätt få 

mera kunder samt öka försäljningen.  

1.2. Syfte 

Syftet med avhandlingen (se figur 1) är att öka förståelsen för hur de finländska 

kvinnliga äldre konsumenternas tolkar samt reagerar på reklam och vad de 

bakomliggande orsakerna är. Kvinnor hörandes till denna grupp som bor i närområdet 

av Hotell Långvik kommer att få berätta sina åsikter om reklam samt se exempel av 

reklam från Hotell Långviks externa marknadsföringskommunikation (tv- och 

radioreklam). För att få en bred insikt studeras även besökarnas beteende och motiv att 

resa, besöka spa i allmänhet och mer specifikt Hotell Långvik. Man bör hitta argument 

för att nå kundgruppen med hög köpkraft, så att hotellet skall få jämnare beläggning 

under vardagar. Man bör få veta vad de kvinnliga konsumenterna värderar, via 

hurudan reklam de bäst nås och om det finns ett förhållande mellan reklam och 

livskvalitet.  

Avhandlingen utgör en kontribution till den akademiska forskningen eftersom man inte 

tidigare har undersökt de finländska kvinnliga äldre konsumenternas tankar om 

marknadsföringskommunikation, med en koncentration på tv- och radioreklam, i 

kombination med intresset för spatjänster. 
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Figur 1 Syftet med avhandlingen 

1.3. Avgränsningar 

Inom ramen för marknadsföringskommunikation finns det flera dimensioner. I denna 

avhandling kommer en koncentration på de traditionella reklammedierna tv och radio 

att göras. Avhandlingen avgränsas till att huvudsakligen gälla Hotell Långviks 

spaavdelnings marknadsföringskommunikation. Eftersom Hotell Långvik använder sig 

av flera olika marknadsföringsmedium, kommer en avgränsning göras genom att 

endast Hotell Långviks tv- och radioreklam kommer att undersökas. Orsaken till valet 

av medium är att man vill skapa en förståelse om det är lönsamt eller inte att använda 

sig av traditionella marknadsföringsmedium i dagens digitaliserade värld. En annan 

avgränsning är geografisk, respondenterna bor i Sjundeå, Kyrkslätt och Esbo. 

Uppdragsgivarens begäran är anledningen till de geografiska avgränsningarna. 

Orsaken bakom begäran är att det skall vara så stressfritt som möjligt att göra ett 

dagsbesök till Hotell Långvik. Respondenterna begränsas till att vara kvinnor, som är 

äldre konsumenter. Anledningen till valet av kvinnor istället för män, är att kvinnor 

anses använda sig mer och göra köpbeslutet av spatjänster. Grunden till valet av de 

äldre pensionerade konsumenterna är att de anses ha bättre tid att göra dagsbesök mitt 

på veckan, jämfört med konsumenter i arbetslivet. Fastän dessa begränsningar görs, 

skall resultaten kunna tillämpas av olika företag med spa och även andra företag som är 

intresserade av det ovannämnda segmentet samt deras tankar om reklam.   

Sy$e	  

Utreda	  reklamens	  och	  
livskvalitetens	  förhållande	  

Utreda	  vad	  de	  kvinnliga	  äldre	  
konsumenterna	  värderar?	  	  

Öka	  förståelsen	  för	  kvinnliga	  
äldre	  konsumenters	  beteende	  

och	  åsikter	  samt	  de	  
bakomliggande	  orsakerna	  

Öka	  förståelsen	  om	  hur	  de	  nås?	  	  
Hur	  och	  varför	  de	  tolkar	  samt	  

reagerar	  på	  reklam?	  
	  Ex	  Hotell	  Långviks	  tv-‐	  och	  

radioreklam	  
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1.4. Begreppsdefinitioner  

Begrepp som kommer att användas mycket i denna avhandling kommer att kort 

förklaras nedan, för att klargöra dess innebörd. 

1.4.1. Turist 

Enligt statistikcentralen definieras en turist som en person som gör en resa där denne 

övernattar minst en natt på en inkvartering, resmålet kan endera vara i personens 

hemland (inhemsk turist) eller något annat land (internationell turist) 

(Statistikcentralen:2015c).  

1.4.2. Dagsbesökare 

Enligt statistikcentralen definieras en inhemsk dagsbesökare som en turist som stannar 

mindre än 24 timmar på resmålet (som är i besökarens eget hemland). Ankomsten och 

avresan skall inträffa under samma dygn och ingen avgiftsbelagd eller avgiftsfri 

övernattning skall ske under resan eller på den plats som personen i fråga besöker. Den 

definition som statistikcentralen använder sig av är densamma som används av EU:s 

turiststatistik och av Världsturismorganisationen. (Statistikcentralen:2014a) 

1.4.3. Närområde 

Det finns ingen klar definition av begreppet närområde. I denna avhandling definierar 

uppdragsgivaren Hotell Långviks närområde som området vilket ligger i närheten av 

hotellet. Kriteriet är att det ska vara möjligt att göra ett stressfritt dagsbesök med bil till 

hotellets spa. Det är orsaken till att Esbo, Kyrkslätt och Sjundeå definierats till Hotell 

Långviks närområde. (K. Stenbäck, intervju 10.9.2014) 

1.4.4. Den äldre konsumenten 

I avhandlingen kommer det övergripande begreppet äldre konsumenter att användas 

för att beskriva finländska personer som är 65 år och äldre och gått i pension.  

Enligt statistikcentralen var 31.12.2013 andelen 65-åringar av Finlands totala 

befolkningsmängd 19,4 %. Procentandelen varierar mellan olika områden och i Esbo 

var andelen personer som är 65 år eller äldre 13,2 % medan andelen i Kyrkslätt var 13,1 

% och i Sjundeå 14,6%. (Statistikcentralen: 2014c; Statistikcentralen: 2014d; 
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Statistikcentralen: 2014e). De stora åldersklasserna definieras av statistikcentralen som 

de personer som föddes mellan åren 1945-1949 i Finland (Statistikcentralen: 2014b). 

Vid skrivande stund är dessa personer 66 år eller äldre och största delen pensionerade. 

Babyboomers är ett amerikanskt begrepp och definieras som en demografisk grupp 

bestående av personer födda mellan 1946-1964. Denna grupp är även kallad ”gray 

market”, ”matures” och ”seniors”. (Cahill 2006:10, 45). Vid skrivande stund är 

personer hörande till denna grupp 51 år och äldre. På grund av att de stora 

åldersklassernas och babyboomers ålder ligger relativt nära gränsen 65 år 

(avhandlingens definition av den äldre konsumentens ”åldersgräns”), kommer teorier 

om dessa användas i denna avhandling, då den äldre konsumenten beskrivs. Orsaken 

till att definitionen äldre konsument anses vara mest passande är att detta stöds bland 

annat av Lehtonen (2014) teori om att definitioner såsom åldring, senior eller grå 

panter har en negativ klang och sällan uppskattas av äldre (Lehtonen:2014). 

1.4.5. Wellness 

Wellness är ett begrepp som inte har en direkt översättning till svenska, men som kan 

översättas som hälsa, friskhet, sundhet eller välbefinnande 

(Nationalencyklopedin:2015). Den amerikanska läkaren Hallbert Dunn (citerad i 

Mueller och Lanz Kaufmann 2001) utvecklade år 1959 wellnesskonceptet och beskrev 

det som ett speciellt hälsotillstånd där välmående av kropp, själ och sinne samt 

omgivningen tas i beaktande. (Mueller & Lanz Kaufmann 2001). En noggrannare 

beskrivning på begreppet finns i kapitel tre. 

1.4.6. Wellbeing 

Alldeles som wellness, översätts wellbeing även som välbefinnande 

(Nationalencyklopedin:2015). Det finns trots översättningarnas likhet en skillnad med 

begreppen wellness och wellbeing, som beskrivs i kapitel tre. I denna avhandling 

kommer de engelskspråkiga begreppen wellness och wellbeing att användas. 

1.5. Avhandlingens uppläggning 

Avhandlingen börjar med ett inledande kapitel som introducerar läsaren till 

avhandlingen. Sedan diskuteras de mest relevanta problemen och syftet med 

avhandlingen. Syftet beskrivs även med en förklarande figur. Därefter definieras 

begreppen turist, dagsbesökare, närområde, den äldre konsumenten, wellness och 
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wellbeing. Orsaken till att dessa begrepp definieras, är att de kommer att kontinuerligt 

användas i avhandlingen.  

I kapitel två presenteras spa, historiskt sett och i dagsläge. Uppdragsgivaren Hotell 

Långviks verksamhet introduceras, med en koncentration på dess spa verksamhet. 

Beskrivande bilder visas även från Hotell Långvik. En annan koncentration görs även 

genom att företagets nuvarande marknadsföringsåtgärder introduceras.   

I kapitel tre finns avhandlingens första del, av den tvådelade teoretiska referensramen. 

Denna del presenterar wellness och wellnessturism. I denna del kommer även teorier 

om wellbeing och livskvalitet att introduceras. Den teoretiska referensramen byggs upp 

av teorier presenterade av Björk (2011), Cohen (2008), Corbin & Pangrazi (2001), 

Grönroos (2008), Hjalager & Konu (2011), Mueller & Lanz Kaufmann (2001), Rahman, 

Mittelhammer & Wandschneider (2005) samt Smith & Puczkó (2009). 

I kapitel fyra finns den andra teoridelen med teorier om 

marknadsföringskommunikation. Kapitlet börjar med att teorier om 

marknadssegmentering och den äldre konsumenten s0m segment presenteras. Sedan 

presenteras tjänstemarknadsföringskommunikation med spatjänster i fokus. Efter det 

introduceras reklammedium i allmänhet varefter en koncentration på reklammedierna 

tv och radio uppkommer. Sedan presenteras effektiv reklam och den effektiva 

reklamens påverkan på konsumenten. Till sist presenteras budskapsstrategi för 

segmentet de äldre konsumenterna med en koncentration på kvinnliga spa besökare. 

Den teoretiska referensramen byggs upp av teorier presenterade av bland annat 

Bergstöm (2012), Clow & Baak (2012), Darroch (2014), De Pelsmacker, Echeverri & 

Edvardsson (2012), Geuens & Van Den Bergh (2013), Kotler, Armstrong & Parment 

(2013), Lehtonen (2014), Lovelock & Wirtz (2011), Morley (2014), Stroud & Walker 

(2013) samt Söderlund (2014.) De äldre teorierna i detta kapitel är av Belch & Belch 

(2007), Boksbergers & Laessers (2009), Cahill (2006), Ellis (2008), Fennis & Stroebe 

(2010), Hudson (2010), Lindqvist & Björk (2000), Mårtenson (2009), Ottesen (2001), 

Roberts & Manolis (2000), Smith & Puczkó (2009) samt Westerståhl & Bonde-Teir 

(2005).  

Kapitel fem redogör för metoden undersökningen genomförs med och motiveringarna 

till valet av den kvalitativa metoden, med semi-strukturerade intervjuer. Intervjuguiden 

och valet av reklammaterial samt respondenter presenteras även. Även 

undersökningens genomförande och de olika intervjutillfällena beskrivs.   
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Undersökningsresultaten presenteras och analyseras i kapitel sex.  Den första delen av 

kapitlet presenterar resultaten med beskrivande citat, enligt intervjuguidens ordning. I 

den andra delen av kapitel sex analyseras och tolkas respondenternas svar, det vill säga 

empirin med hjälp av avhandlingens teorier, syfte samt skribenetens egna åsikter. 

Figuren över syftet fungerar som botten för rubriceringen i analysdelen.  

Kapitel sju är avhandlingens sista kapitel. Där sammanfattas resultaten genom en 

jämförelse med syftet. Praktiska förslag till uppdragsgivaren Hotell Långvik 

presenteras även i detta kapitel. Till sist ges förslag på vidare forskning. 
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2 SPA- ”OASER AV VÄLMÅENDE” 

I detta kapitel kommer betydelsen av termen spa att presenteras med en inblick i det 

historiska och nuvarande läget. Efter det presenteras avhandlingens uppdragsgivare 

Hotell Långvik med fokus på hotellets spaverksamhet och marknadsföring.  

2.1. Spa 

Det finns många olika teorier om vad ordet spa står för. Det kan anses vara en 

förkortning av latinets ”sanitas per aqua” som betyder hälsa genom vatten eller av 

orden ”spargere”, ”sparsi” eller ”sparsa” som betyder att sprida eller strö. Ordet spa 

sägs även härstamma från vallonskans ”espa” som betyder fontän. Med säkerhet kan 

man ändå säga att staden Spa i östra Belgien fick sitt namn år 1326 efter att stadens 

naturligt heta och hälsosamma mineralkällor började utnyttjas i terapeutiskt syfte. 

Staden utvecklades till en av de första kända kurorterna och blev internationellt 

uppskattad på 1700-talet. Då hade även andra kurorter t.ex. Bath och Tunbridge Wells i 

England sin storhetstid, eftersom allt fler besökare badade i termalbad för att bli fria 

från sina sjukdomar. Under samma tidsperiod grundades även de första 

spaanläggningarna i Finland. På 1800-talet utvecklades många olika slags 

spabehandlingar och år 1889 fanns det redan 188 stycken spaanläggningar endast i 

Spanien. Fastän det fanns få spaanläggningar i Finland med naturligt termal- eller 

mineralvatten, hade Finland den högsta densiteten av spaanläggningar i Europa vid år 

1890. I början av 1900-talet blev den moderna spasemestern en allt mer standardiserad 

turismprodukt och började påminna allt mer om dagens moderna spasemester. Vid 

denna tidpunkt var det den högre klassen, de rika och kända, som använde sig av 

spaanläggningar för att komma undan hettan i städerna. Efter andra världskriget 

förändrades spatjänsternas natur och började fokusera på medicinsk vård. (Erfurt-

Cooper & Cooper 2009:1, 31, 73; Hanefors & Mossberg 2007:129, 24-26; Suontausta & 

Tyni 2005:9; Tabbachi 2008; Wisnom & Capozio 2012:2) I Ahos studie (citerad i Smith 

& Puczkó 2009:27) konstateras att det i Finland skapades år 1960 ett 

kompensationssystem där staten betalade sparehabiliteringen för skadade 

krigsveteraner.  

I dagsläge är spaanläggningar mer relaterade till hälso- och skönhetsaffärsverksamhet 

(Wisnom & Capozio 2012:2). Eftersom sjukvården utvecklats har spaanläggningarnas 

huvudsakliga syfte ändrats från att vara mediciniska till avkopplande (Smith & Puczkó 
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2009:24). Spa definieras av International Spa Association som en plats där man skall 

skapa välmående genom att ha ett utbud av professionella tjänster, som uppmuntrar 

och stöder förnyelse av kropp, själ samt sinne (International Spa Association:2014).  

I Finland är wellnesstjänsterna på span koncentrerade på kroppens välbefinnande. 

Detta syns i utbudet som huvudsakligen består av skönhetsbehandlingar, avkoppling 

och motion, istället för tjänster som koncentrerar sig på själ samt sinne. Största delen 

av de spaanläggningarna som finns i Finland kan klassificeras som underhållnings- och 

rehabiliteringsspa. (Suontausta & Tyni 2005:152). Runt millenniumskiftet blev det allt 

vanligare att bl.a. internationella hotell började erbjuda spatjänster. Som en följd av 

detta blev spaindustrin ett globalt fenomen som t.ex. hotelledning började utveckla allt 

mer. Spaanläggningar har ofta en stark koppling till kulturen vilket man kan se i 

traditioner som finländarnas bastu och japanernas ”onsen” (varma källor). Det som är 

liknande på alla spaanläggningar är att deras syfte är att vara oaser av välmående. 

(Cohen 2008: 446; Tabbachi 2008:27)  

Intresset för det egna välmående har ökat i takt med spabesöken som har blivit en 

väsentlig del av den moderna livsstilen (Wisnom & Capozio 2012:2-3). Spa anses inte 

längre vara endast ett lyxigt ställe som besöks av konsumenten årligen vid speciella 

tillfällen, utan kan besökas oftare för att ta hand om det egna välmående (Monteson & 

Singer 2004).  Spatjänster kan delas in i olika kategorier beroende på deras karaktär. 

Den internationellt sett största kategorin är dagsspan (”dayspa”) som erbjuder 

skönhetsbehandlingar men inte övernattningsmöjligheter. (Ellis 2008). För en person 

som inte är bekant med spa från tidigare, är dagsspan ett sett att bekanta sig med 

tjänsten varefter tröskeln är lägre att boka en spasemester med övernattning (McNeil & 

Ragins 2005). Andra spakategorier är t.ex. hotell-, yoga-, eko-, bantnings-, kirurgi-, 

tandläkar- och destinationsspan. Spa kan även kategoriseras enligt var de är belägna, 

t.ex. på flygfält, casino, sjukhus, kryssningsfartyg eller vid havet. Eftersom kategorierna 

är väldigt olika är spaindustrin även varierande. (Erfurt-Cooper & Cooper 2009:35-40)  

2.2. Hotell Långvik 

Hotell Långvik är ett exklusivt spa- och kongresshotell beläget i Kyrkslätt. Hotell 

Långvik har ett naturnära läge vid vattnet och befinner sig endast en halv timmes 

körväg från Helsingfors centrum samt Helsingfors-Vanda flygfält. Hotellet är 15400 m2 

stort med en stilig skandinavisk design. Hotell Långvik har 96 hotellrum för olika 

behov. (Hotell Långvik:2014) Byggnaden har en händelserik historia. Omkring år 1970 
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började man bygga ett kurscentrum för KOP (Kansallis Osake Pankki) och ända fram 

till år 2002 bedrev banken kursverksamhet där. Efter år 2002 fick byggnaden och det 

tillhörande området nya ägare av den rysk-finska investeringsfamiljen Rotenberg. År 

2005 hade en omfattande renovering påbörjats, varefter hotellet öppnades i januari 

2010. Många inredningselementminnen bevarades såsom eldstäder och handtag. I 

utrymmet som kallas Kekkoslounge finns ett älghuvud av älgen som president 

Kekkonen själv sköt på området i samband med en av sina flera vistelser i byggnaden. 

(K. Stenbäck, intervju 10.9.2014) 

 

Figur 2 Hotell Långviks lobby.  

Källa: (Facebook 2014a) 

Hotellet har 27 typer av mötesutrymmen, allt från strandbastu till auditorium, vilket 

gör det möjligt för ca 1200 personer att ha möten samtidigt samt att ordna både stora 

och små evenemang. Hotell Långvik har, och skräddarsyr vid behov, paket för 

fritidsresenärer och affärsresenärer. Det finns flera restaurangutrymmen av olika 

storlekar. Restaurang Bistro och Lounge-baren satsar på närproducerade, ekologiska 

och kulinariska delikatesser. (Hotell Långvik:2014) 
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Figur 3 Hotell Långviks spaavdelning 

Källa: (Facebook 2014b) 

Hotellet har en spaavdelning (se figur 3) som erbjuder olika skönhets- och 

massagebehandlingar för kvinnor och män. Det finns även upplevelsebehandlingar, 

såsom ett saltrum och ett -110 °C kallrum (”kidehuone”), finns även. På spaavdelningen 

finns bland annat en jacuzzibar, två jacuzzin, en kallbassäng och en 22 meter lång 

simbassäng. I skilda avdelningar (för män och kvinnor) finns det traditionell finsk 

bastu, infraröd bastu (med tv), ångbastu samt duschar med olika färg- och 

doftprogram. En frisörsalong, gymnastiksal och ett gym finns även till kundernas 

förfogande. Det är möjligt att få behandlingar alla dagar förutom söndag och 

öppettiderna är må-fre 15.00-20.00 och lö 10.00-20.00. Resten av avdelningen har 

öppet må-fre 06.00-20.00 och lö-sö 08.00-20.00. Den infraröda bastun och ångbastun 

öppnas varje dag kl. 15.00. (Hotell Långvik:2014)   

 

Figur 4 Spa avdelningens simbassäng 

Källa: (Facebook:2015a) 
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Hotellets huvudsakliga kundsegment är under veckan möteskunder och veckosluten 

fritidsresenärer. Fritidsresenärerna är till största delen vuxna kompisgäng och par. På 

veckosluten används ofta hela spaavdelningens kapacitet av hotellgäster. 

Spaavdelningens inträde hör alltid till övernattande gäster. Spa dagsbesökare kommer 

huvudsakligen även på veckoslutet och sällan på vardagar. Om man kommer på 

spadagsbesök kostar inträdet till spaavdelningen 25 € för vuxna. Till inträdets pris hör 

badrock och handduk, samt att man får vara så länge man vill på spaavdelningen. Om 

man beställer en behandling hör spaavdelningen automatiskt till behandlingens pris. 

(T. Ellonen, telefonsamtal 26.11.2014) 

Kvinnorna gör oftast köpbeslutet om en spasemester och de gör även mest besök till 

hotellets spaavdelning. Det är vanligt att dessa kvinnor gör besöket i grupp och tar ett 

behandlingspaket. Barn är välkomna till Hotell Långvik men är inte deras huvudsakliga 

kundsegment, eftersom det inte finns så mycket aktiviteter för dem, bl.a. ingen 

barnbassäng på spaavdelningen. Det är ett medvetet val att inte ha barnbassäng, 

eftersom den lugna stämningen på spaavdelningen är viktig. Under påsklov och 

sportlov har Hotell Långvik paket som riktar sig till familjer, under den tiden finns det 

mer aktiviteter för barn, då finns bland annat ett lekrum för dem och barnfilmer spelas 

i auditoriet. (T. Ellonen, telefonsamtal 26.11.2014). På de utomhusområden (se figur 5) 

som hör till hotellet finns det en naturstig, beachvolleyplan och två tennisplaner. 

Hotellet hyr även ut utrustning såsom tennisracketar, snöskor och cyklar. Via olika 

samarbetspartner ordnas aktiviteter såsom paddling med SUP (”Stand Up Paddle”) och 

fiskeutfärder. Golf-, slalom- och längdskidåkningsmöjligheter finns även i närheten av 

hotellet. (Hotell Långvik:2014) 

 

Figur 5 En del av de utomhusområden som hör till Hotell Långvik 

Källa: (Facebook 2015:b) 



 

 

16 

2.2.1. Hotell Långviks marknadsföringskommunikation 

Hotell Långvik använder sig av flera olika marknadsföringskanaler. De marknadsför 

hotellet i allmänhet med fokus på segmenten möteskunder och fritidsresenärer. 

Spaavdelningen marknadsförs sällan ensamt men avdelningen syns och nämns ofta i 

marknadsföringskommunikationen. (K. Stenbäck, telefonsamtal 26.11.2014) Till deras 

koncept hör bland annat ”Thank God it’s Långweekend” och ”Toivo – Vaikuttava 

kokouspaketti”. De marknadsför sig i huvudsak via sin hemsida (med nätbutik) och 

började år 2013 även skicka elektroniska nyhetsbrev med fokus på två olika 

kundsegment. Det finns skilda nyhetsbrev med möteserbjudanden och med 

fritidserbjudanden men en prenumerant har möjligheten att beställa båda. Det skickas 

ungefär 12-15 brev per år av båda slagen. Prenumeranternas kontaktuppgifter och 

marknadsföringstillstånd kommer bl.a. via hemsidan, inkvarteringskort, nätbutiksköp, 

tävlingar (t.ex. på Facebook), mässor, evenemang samt via gymmedlemskap på 

hotellet. Kundregistret uppdateras en gång i månaden och i november 2014 fanns det 

omkring 10 000 prenumeranter fördelat lika. I synnerhet prenumeranterna för 

fritidserbjudanden växer i snabb takt. (K. Stenbäck, intervju 10.9.2014) 

Hotell Långvik marknadsför sina tjänster inne i hotellet på olika tv-skärmar och med 

broschyrer i broschyrställ. Företaget har även konton på Facebook, Instagram, Twitter 

och Pinterest. De samarbetar med bl.a. VisitEspoo genom att föra vidare varandras 

tweetar (”retweet”). De använder sig av innehållsmarknadsföring via samarbete med 

bloggare och olika tv-program. Via försäljningskanaler såsom booking.com samt 

Expedia marknadsförs hotellet. Hotell Långvik har reklam för sina kampanjer i 

samarbete med Stockmann i t.ex. deras kundtidning. De har även printreklam i 

tidningar såsom HBL och den lokala tidningen Länsiväylä. De har en stor reklam på 

varje våning i Hartwall Arenan och ett tejpat fönster på Mannerheimvägen i 

Helsingfors. De har inte använt sig så mycket av bannermarknadsföring eller 

sponsorering, men de har dock sponsorering lokalt i liten skala. (K. Stenbäck, intervju 

10.9.2014) 

Hotell Långviks första tv-reklam var 22.11.2014-26.11.2014 och visades på kanalen 

MTV3 i Nyland. Hotellet har även använt sig av radioreklam varav de t.ex. hade en 

riksomfattande kampanj på radiokanalen TheVoice 24.11.2014-14.12.2014. De 

ovannämnda tv- och radioreklamernas huvudsakliga syfte var att sälja gåvokort för spa 

avdelningen inför jul. (K. Stenbäck, telefonsamtal 26.11.2014). I Finnpanels nationella 

tv-mätarundersökning visade det sig att finländska kvinnor i åldern 65-99 under år 
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2014 i medeltal såg fyra timmar och 36 minuter på tv dagligen. Tiotals tv-kanalers 

popularitet jämfördes hos den ovannämnda gruppen och YleTV1 var populärast medan 

MTV3 kom på andra plats. (Finnpanel 2015a). I Finnpanels nationella 

radioundersökning visade det sig att i oktober-december 2014 var radio lyssnartiden i 

genomsnitt 181 min/dygn (Finnpanel 2015b). Då det kom till åldersgruppen 65 år och 

äldre var den populäraste kanalen Yle Radio Suomi (55 %) medan 0 % lyssnade på 

kanalen TheVoice (Finnpanel 2015c). 
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3 WELLNESS & WELLNESSTURISM 

I detta kapitel kommer definitionen wellness och wellnessturism att diskuteras samt 

olika forskares definitioner jämföras. 

Den amerikanska läkaren Hallbert Dunn (citerad i Mueller och Lanz Kaufmann 2001) 

utvecklade år 1959 wellnesskonceptet och beskrev det som ett speciellt hälsotillstånd 

där välmående av kropp, själ och sinne samt omgivningen tas i beaktande. Han 

förklarade livsstilen där det psykiska och fysiska välmående uppmärksammas som 

”high level wellness”. (Mueller & Lanz Kaufmann 2001). Det finns inte någon allmänt 

vedertagen definition av begreppet wellness. Att göra definitionen tydligare skulle vara 

viktigt eftersom den används av konsumenter och många experter inom hälso- samt 

fitnessbranschen. Eftersom forskare definierar begreppet på olika sätt kan bruket av 

det orsaka förvirring då man läser vetenskaplig forskning i ämnet.  

Corbin och Pangrazi (2001) föreslår att wellness kan definieras som ett 

flerdimensionellt tillstånd som existerar av en individs positiva hälsa. Denna positiva 

hälsa kan gälla exempelvis livskvalitet (”quality of life”) och känsla av välbefinnande. 

(Corbin & Pangrazi 2001). Cohen (2008) i sin tur föreslår en mer omfattande 

definition. Enligt hans definition är wellness ett flerdimensionellt tillstånd där ens inre 

och yttre världar är i harmoni och man mår bra. Det är fråga om ett förhöjt tillstånd av 

medvetenhet som gör det möjligt för människan att vara fullt närvarande i nuet och 

med sitt djupa inre välmående bemöta alla situationer. Wellness är dynamiskt och 

resulterar i ett kontinuerligt medvetande. Det är ett tillstånd där man känner att man 

mår och ser bra ut vilket gör att man njuter av livet. (Cohen 2008:8). På samma sätt 

som de tidigare nämnda forskarna anser Smith & Puczkó (2009) att wellness är ett 

flerdimensionellt begrepp inom ett komplext område. Wellness är starkt kopplat till 

människans förhållande till sig själv, andra och omgivningen. Det finns även en stark 

koppling till människans livsstil och välmående (psykisk, mental och spirituell). 

Wellness omfattar dimensioner som andlig övertygelse och lycka. Wellness består även 

av dimensioner som wellbeing och livskvalitet vilka kommer att diskuteras senare i 

denna avhandling. (Smith & Puczkó 2009:54) 

3.1. Wellnessturism 

World Tourism Organisation (UNWTO) definierar turism på följande vis: 
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Tourism is a social, cultural and economic phenomenon which entails the movement of people to 
countries or places outside their usual environment for personal or business/professional 
purposes. These people are called visitors (which may be either tourists or excursionists; 
residents or non-residents) and tourism has to do with their activities, some of which imply 
tourism expenditure.”(UNWTO:2015)  

UNWTO:s definition korrelerar starkt med statistikcentralens definition som beskriver 

turism som en verksamhet där en människa i samband av t.ex. jobb eller fritid reser 

någonstans där denne inte vanligen vistas (Statistikcentralen 2015:b).  

Wellnessturism definieras som turismaktivitet av en frisk människa, vars huvudsakliga 

motiv är att bevara eller främja sin hälsa. Det handlar alltså om att förebygga 

sjukdomar medan hälsoturismaktiviteter utförs av en människa som har en sjukdom 

och vill ha medicinsk omvårdnad eller återhämtning. (Mueller & Lanz Kaufmann 

2001). Det har blivit allt vanligare att människor vill uppehålla sin egen hälsa med 

förebyggande livsstilsval istället för att bota hälsoproblem och använda sig av 

traditionell medicin. Wellnessturismen har ökat eftersom turismformen anses lindra 

stress och hämta balans i människans kropp, sinne och själ. Människor är allt mer 

intresserade att fokusera på, och lära känna, sig själv. (Smith & Puczkó 2009:60). 

Wellnessturisten använder sig av professionell service och individuell vård som ingår i 

omfattande tjänstepaket eller program innehållande fysisk fitness, skönhetsvård, 

hälsosam kost, avkoppling, meditation och psykisk aktivitet. Med psykisk aktivitet 

menas aktivitet som innehåller information om hälsa. Kvaliteten i dessa 

wellnesstjänster, såsom professionell kompetens, anses vara en avgörande 

konkurrensfördel. (Mueller & Lanz Kaufmann 2001). Personalen som utför 

wellnesstjänster utgör en viktig del av wellnessturistens helhetsupplevelse eftersom 

personalens kompetens och professionalitet har en lika stor påverkan på upplevelsen 

som wellnessturistens egna sinnesstämning samt anpassningsförmåga (Hjalager & 

Konu 2011). Marknadsundersökningar har visat att wellnessturismaktiviteter kan ske i 

ett specialiserat, i medeltal tre till fem stjärnors, hotell med omfattande 

wellnessfaciliteter. Det rekommenderas att wellnesshotell satsar på kvalitetsledning 

(”quality management”), samarbete (”cooperatives”), utbudsformning (”supply 

shaping”), prissättning, distribution och kommunikation. Det är även viktigt att 

wellnesshotell riktar sig till olika målmarknader. (Mueller & Lanz Kaufmann 2001) 

Efterfrågan på och utbudet av wellnessturism påstås ha påverkats av sex olika 

megatrender. De två första trenderna är ökad medvetenhet om hälsans betydelse och 

den hektiska vardagsrytmen. Den tredje trenden handlar om konsumentens 

värderingar, med ett mindre fokus på skrytsam materialism och istället ett intresse för 
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en enklare livsstil, där man även tänker på sin omgivning. Den fjärde trenden är 

individualism med en ökad efterfrågan på skräddarsydda produkter och tjänster, där 

fokus ligger på kundens egna preferenser. Den femte trenden handlar om behovet av 

spiritualitet och att finna livets mening. Den sjätte trenden handlar om det ökande 

antalet seniorer (”babyboomer generationen”) som fötts år 1944-1965 samt deras 

efterfrågan på wellnessturism. (Voigt & Pforr 2014). De äldre konsumenternas ökning 

sägs påverka hela turismbranschen så starkt, att en stor förändring och omformning 

inom branschen har, håller på samt kommer att ske (Hudson:2010). Detta stöds även 

av Pilzer (2007) som anser att människor är frivilligt intresserade av att känna sig 

friska och konsumera wellness tjänster samt produkter i ett förebyggande syfte. De vill 

med dessa tjänster och produkter undvika problem, som kan kopplas med hälsa samt 

att åldras. (Pilzer 2007:4) 

3.2. Från wellbeingturism till livskvalitet  

Det har inte forskats lika mycket i wellbeingturism som i wellnessturism vilket är en del 

orsak till att wellbeingturism används i vissa vetenskapliga artiklar som en synonym till 

wellnessturism. Den största skillnaden mellan wellbeing- och wellnessturism är att 

wellbeingturisten kan anses ha en mer aktiv roll än wellnessturisten. Wellbeingturisten 

har en större koncentration på hälsa, fysiska aktiviteter, och att lära sig, än avkoppling 

och njutning. Wellbeingturism har definierats av Björk (2011) som:  

”Wellbeing tourism refers to trips that are taken by people, who temporary move outside the 
places where they normally live and work, for the reason of self-indulgence and health retreats, 
and the sum of phenomena and relationships arising thereof” 

(Björk 2011:4) 

I denna beskrivning kan man se att den största skillnaden mellan wellbeingturismen 

och den tidigare presenterade wellnessturismen är att det nämns att ett fenomen och 

förhållande skapas av wellbeing turism. Detta tankesätt stöds även av Smith & Puczkó 

(2009) som anser att turism förstärker wellbeing hos människan. Wellbeing kan skapas 

av att vänta på en resa eller av att tänka på minnena av en redan gjord resa. (Smith & 

Puczkó 2009:42) 

Livskvalitet kan kopplas till wellbeingturismen eftersom livskvalitet handlar om sådant 

som gör livet bra och kvalitativt. Det kan handla om bra förhållanden eller att man inte 

är sjuk, vilket leder till lycka samt att man är nöjd med sitt liv.  Upplevelserna är mer 

objektiva i livskvalitet jämfört med wellbeing där de är mer subjektiva. Livskvalitet 
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handlar alltså om stora helheter såsom olika omständigheter i människans liv som 

påverkar deras psykiska, mentala, sociala och emotionella hälsa. Dessa omständigheter 

kan t.ex. vara stressnivå, juridiska rättigheter, civilstånd, utbildning, anställningsform, 

arbetsplatsnöjdhet, sociala- och familjeförhållanden. Vissa av omständigheterna kan 

individen själv påverka mer, t.ex. sociala förhållanden, och somliga mindre, såsom 

juridiska rättigheter. (Smith & Puczkó 2009:42-45). Livskvalitet och värdeskapandet 

kan anses ha en koppling eftersom båda har att göra med individen samt att denne mår 

bra. Grönroos (2008) beskriver värde för kunden som en tjänst relaterad handling, som 

gör att denna är eller känner sig bättre i efterhand; ”they are or feel better off then 

before” (Grönroos:2008:303). Ett exempel på en värdeskapande handling passande 

denna avhandling, är att en potentiell kund känner sig bättre (t.ex. mer avslappnad) 

efter att denne sett en reklam på tv. 

 

   = direkt påverkan            =indirekt påverkan 

Figur 6 Beskrivning av livskvalitetens påverkare 

Källa: (Rahman, Mittelhammer & Wandschneider 2005) 

Rahman, Mittelhammer & Wandschneider (2005) har skapat en figur (se figur 6) som 

beskriver komplexiteten- och åtta olika påverkare av livskvaliteten. De heldragna 

pilarna beskriver en direkt påverkan medan de streckade avbrutna pilarna beskriver en 
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indirekt påverkan. Livskvalitet påverkas direkt av sociala förhållanden (bl.a. familje- 

och vänskapsförhållanden), hälsa, arbete och produktivitet, materiell wellbeing, 

samhörighet i lokala samhället, personlig säkerhet, omgivningskvalitet samt emotionell 

wellbeing. Bland annat materiell wellbeing har en indirekt påverkan på 

omgivningskvaliteten. Omgivningskvaliteten har i sin tur en direkt påverkan på 

livskvalitet. Omgivningskvaliteten har även en indirekt påverkan på hälsa som påverkar 

direkt livskvalitet. (Rahman, Mittelhammer & Wandschneider 2005) 

Puczkó & Smith (2012) använde sig av figur 6 för att undersöka förhållandet mellan 

livskvalitet och turism, från turistens synpunkt. Enligt forskarna är det svårt att veta 

hur mycket turismaktiviteten påverkar livskvaliteten och hur turismaktiviteten 

påverkar människans vardag. Alla påverkare i figur 6 har ändå ett viktigt förhållande 

till turism, fastän det finns beroende på situationen skillnader i hur stark påverkan de 

har. Livskvaliteten påverkas mer av resandet som allmän akt, jämfört med, specifika 

resor. Livskvaliteten kan ökas med hjälp av väntan på en resa eller minnen av en redan 

gjord resa. Här kan man se en stark koppling med livskvalitet och wellbeing eftersom 

samma författare sagt (i Smith & Puczkó 2009:42) att wellbeing kan skapas av att vänta 

på en resa eller av att tänka på minnena av en redan gjord resa.  

Enligt Puczkó & Smith (2012) påverkas livskvaliteten av turism mer, då resorna är 

regelbundna. Turister reser vanligen för att komma bort från sin vardag vilket kan leda 

till att även nyttan av resan kan bli kortvarig. Dock finns det även andra orsaker för att 

turisten gör en resa. En del reser för att hitta likasinnade (bl.a. gay turister), skapa nya 

förhållanden eller sköta förhållanden som de redan har. Att förbättra sin hälsa och 

emotionella- samt andliga wellbeing, har blivit allt oftare den huvudsakliga orsaken för 

resandet. (Puczkó & Smith 2012)   
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4 MARKNADSFÖRINGSKOMMUNIKATION 

Marknadsföringskommunikation sker på flera olika sätt, bland annat via reklam, e-

post, en företagsrepresentant, och kan definieras som all kommunikation om företagets 

utbud som sker mellan ett företag och en konsument. Kommunikationens uppgift anses 

vara att klargöra var, när och i vilken form utbudet finns, vilka behov det tillfredsställer 

och i sin helhet upplysa konsumenten om utbudet. (Ottesen 2001:35-37). 

Marknadsföringskommunikation är den mest iakttagbara och hörbara 

marknadsföringsaktiviteten. För företagets framgång är det vitalt att ha en fungerande 

marknadsföringskommunikation. För att marknadsföringskommunikationen skall vara 

så effektiv som möjligt måste den vara kopplad med företagets andra 

marknadsföringsåtgärder. (Lovelock & Wirtz 2011:187). Det kan vara svårt att veta hur 

en konsument reagerar på marknadsföringskommunikation eftersom omständigheter 

såsom konsumentens mål, intressen, attityder och sinnesstämning kan variera. Sociala, 

psykologiska och kulturella skillnader kan även leda till olika reaktioner hos olika 

konsumenter. (De Pelsmacker, Geuens & Van Den Bergh 2013:73-80). 

Marknadsföringskommunikationen är en slags dialog mellan företaget och dess 

målgrupp, som förutom konsumenter kan vara t.ex. samarbetspartners och andra 

ekonomiska intressenter. Alla inblandade bör förstå varandras kommunikation för att 

en fungerande dialog skall vara möjlig och marknadsföringsmål skall kunna nås. (Fill 

1999:21-23). Marknadsföringskommunikationen har blivit ett allt mer komplext 

fenomen i och med att antalet reklammedier som konsumenten utsätts för ökar hela 

tiden och interaktiva kommunikationssätt blir allt vanligare. Till företag betyder detta 

ofta att det är allt svårare att ha kontroll över bilden av företaget som skapas hos 

konsumenten. (Wilson, Zeithaml, Bitner, & Gremler 2012:372). För att nå en lyckad 

marknadsföringskommunikation är det viktigt för företaget att tänka på 

marknadssegmentering (i detta fall de äldre konsumenterna) och vad de marknadsför 

t.ex. tjänster. Det är även vitalt att ha en koncentration på budskapsstrategi, reklamens 

effektivitet samt var den visas (reklammedium). I detta kapitel kommer teorier om 

detta att presenteras för att klargöra vad de olika infallsvinklarna på det ovannämnda 

är (se figur 7).  
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Figur 7 Komponenterna i marknadsföringskommunikation, kommande teorikapitlets 
innehåll 

4.1. Marknadssegmentering 

Konsumenterna på marknaden är heterogena och därför finns det ett behov av 

marknadssegmentering. Marknadssegmentering betyder att gruppera de heterogena 

konsumenterna på olika sätt, med grundtanken att kategorisera konsumenter med 

liknande behov. Man kan göra segmenteringen utgående från konsumentens livsstil, 

sociala klass eller karakteristiska personlighetsdrag. Man kan även ha som kriterier 

geografisk info där man t.ex. segmenterar beroende på vilket område konsumenterna 

bor på. (Morley 2014:81-92). Ålder, kön, inkomstnivå och utbildning är även vanliga 

och viktiga kriterier att tänka på vid segmentering (Smith & Puczkó 2009:135). Man 

kan segmentera på basis av hur köpet görs, kundens lojalitet och när, hur ofta samt vad 

som uppskattas av kunden (Puustinen & Rouhiainen 2007:172). Segmentering via 

företagets produkter, tjänster eller använda marknadsföringskanaler är även möjligt. 

De ovannämnda kriterierna är endast några exempel och beroende på vad företagets 

behov är rekommenderas det att man kombinerar de olika kriterierna. Eftersom det är 

konsumenten som köper och företaget som säljer, är företagets grundbehov att vara 

konkurrenskraftig och få kunder. Företaget bör alltså ha ett marknadsorienterat 

tankesätt, där kundens behov finns i fokus. Genom att ha en klar 
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marknadssegmentering har företaget lättare att bland annat förstå de olika segmentens 

behov och åsikter samt utveckla marknadsföringsstrategin, produkterna och 

processerna. (Morley 2014:81-92)  

Marknadssegmenteringen kan anses vara ett verktyg för företagets ledning som hjälper 

dem att fatta beslut och veta vem deras konkurrenter är. Med marknadssegmentering 

vill förtaget även skapa en effektiv marknadsföringskommunikation, där de kan 

fokusera på en mindre del av marknaden (ett eller några segment), istället för hela 

marknaden. Genom denna fokus har företaget som mål att få veta hur olika segment 

reagerar på marknadsföringskommunikationen och sedan effektivera den. (Darroch 

2014:67-71). Då ett företag beslutar vilka segment de vill koncentrera sig på bör de ta i 

beaktande att segmentet har tillräckligt stor köpkraft, framtida tillväxtmöjligheter och 

hur samt om segmentet går att mätas. (Puustinen & Rouhiainen 2007:172)  

4.1.1. De äldre konsumenterna som segment och resenärer 

Variablerna som finns inom demografisk segmentering är t.ex. ålder, kön, inkomst, 

yrke, utbildning, nationalitet och marknadsområde (Kotler, Armstrong & Parment 

2013:203). Av alla dessa variabler i demografisk segmentering anses åldern vara den 

viktigaste då det kommer till marknadsföring för konsumenter och forskning inom 

området (Roberts & Manolis: 2000). Dock beskriver en människas ålder inte alltid 

bland annat dess hälsotillstånd, läge i livscykeln och köpkraft, vilket är orsaken till att 

ålder som variabel i vissa fall har kritiserats för ett svagt förklaringsvärde (Kotler, 

Armstrong & Parment 2013:203). Segmentering på basis av generation, går ut på att 

man antar att de människor som tillhör en viss generation har liknande sociala 

värderingar, inställningar och preferenser. Detta motiveras med att människorna har 

varit med om liknande upplevelser och händelser. Segmentet kan gilla allt från 

liknande mat till marknadsföring. (Clow & Baak 2012:108). Det finns otaliga sätt att 

begränsa generations segmentering varav alternativ passande denna avhandling 

kommer att presenteras till följande. 

Babyboomers är ett amerikanskt begrepp och definieras som en demografisk grupp 

bestående av personer födda mellan 1946-1964. (Cahill 2006:10, 45). Man kan göra en 

mer specifik delning med begreppen ”younger boomers” (födda 1954-1964), ”older 

boomers” (födda 1952-1953) och ”seniors” (födda 1951 och tidigare) (Clow & Baak 

2012:108). Man kan även använda sig av livsstils segmentering.  
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I Boksbergers och Laessers (2009) forskning av senior marknaden inom turism 

hittades tre olika seniorsegment, på basis av livsstil (se figur 8). Det första segmentet är 

”time-honoured bon vivants”, människor som just skall bli pensionärer. Det andra 

segmentet är ”grizzled explorers”, personer i början av sin pensions tid. Det sista 

segmentet är ”retro travellers”, människor som kan höra till de två ovannämnda 

segmenten då det kommer till pensioneringen, men som är högt eller väldigt högt 

utbildade och har haft en hög eller mycket hög position på arbetsmarknaden. Detta har 

lett till att de gjort mycket arbetsresor. För alla segmenten var den huvudsakliga 

reseorsakerna avslappning och utforskning. Alla pensionerade resenärer kan ändå inte 

räknas vara en homogen grupp eftersom det fanns flera olikheter mellan grupperna.  

”Time-honoured bon vivants” har ett stort behov av avslappnande resor till säkra 

ställen (ofta nationella), som de är bekanta med från förr. De gillar att organisera resan 

själv. ”Grizzled explorers”, vill utforska nya resmål, njutande av en liknande frihet som 

då de var unga och inte ännu bildat egen familj. De vill resa i grupp med likasinnade 

resenärer och ha en guide eftersom de är obekanta med destinationen. ”Retro 

travellers” väljer även destinationer som de inte är bekanta med från förr men vill 

ordna sin egen resa och inte resa i grupp. (Boksberger & Laessers:2009)  

 

Figur 8 Seniorsegment på turism marknaden 

Källa: (Boksberger & Laessers:2009) 
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Enligt Hudson (2010) forskning om de äldre konsumenterna som resenärer, är 

segmentet intresserade av resor som innehåller nyanser av följande tio lösningar och 

element: 

• Upplevelser 

• Nostalgi (t.ex. ställe som kopplas med sentimentala minnen) 

• Bekvämlighet och snabbhet 

• Autenticitet (t.ex. interaktion med lokalbefolkning) 

• Kvalitativ service 

• Miljövänlighet (t.ex. ekologiska lösningar) 

• Hälsomedvetenhet (t.ex. mat) 

• Spirituella retreater  

• Kunskap och lärdomar (genom nya aktiviteter) 

• Skräddarsydda och personliga lösningar (t.ex. träningsprogram) 

Eftersom antalet äldre konsumenter ökar, syns dessa element allt mer i turisternas 

beteende och via det påverkas hela turismbranschen (Hudson:2010). 

Lehtonen (2014) anser samma som Hudson (2010) om att de äldre konsumenternas 

ökning, men betonar att inte ens hälften av de äldre konsumenterna reser 

överhuvudtaget. Då de reser gör de ofta det nationellt. Men eftersom den sammanlagda 

mängden äldre konsumenter är så stor, bildar de ett för turismindustrin betydande 

segment som bland annat kan jämna ut lågsäsonger och använda sig av erbjudanden 

som är kopplat till lågsäsongen. (Lehtonen: 2014) 

4.2. Tjänstemarknadsföringskommunikation med spatjänster i fokus 

Då man marknadsför ett spa är det starkt korrelerat till 

marknadsföringskommunikation av en tjänst. Eftersom tjänster är heterogena d.v.s. de 

kan variera väldigt mycket från gång till gång, varierar även de mest passande 

marknadsföringssätten (Echeverri & Edvardsson 2012:75). Det finns ändå vissa 

allmänna problem med marknadsföring av en tjänst eftersom tjänstens natur är 

abstrakt, immateriell, multidimensionell, komplex och interaktiv d.v.s. kunden måste 

till största delen vara närvarande då tjänsten levereras. Kunden kan besöka faciliteten 
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före och se inredning samt utrustning, men kan inte uppleva tjänsten helt och hållet 

före det personliga mötet där tjänsten utförs. För nya kunder till en viss tjänst kan det 

vara svårt att föreställa sig upplevelsen, resultaten och nyttan. Det är viktigt för 

tjänsteföretag att försöka på ett konkurrenskraftigt sätt via reklam beskriva allt detta 

för konsumenten. (Lovelock & Wirtz 2011:190).  

Dessa problem kan tacklas effektivt med att i en reklam över en tjänst ta fram 

upplevelsen i tjänsten genom att t.ex. visa anställda som utför tjänsten eller nöjda och 

glada kunder. Det kan även vara effektivt att visa självaste platsen (t.ex. byggnaden) 

samt konkret utrustning som kopplas med tjänstens prestation. Det kan vara lukrativt 

att uppmuntra konsumenterna till ”word-of-mouth” marknadsföringskommunikation, 

genom att koppla samman reklamen till social media. Inom hotellbranschen har det 

blivit allt vanligare att företagsrepresentanter är aktiva på att svara på konsumenternas 

kommentarer t.ex. på Facebook och Tripadvisor. (Wilson, Zeithaml, Bitner, & Gremler 

2012:376). Det viktiga är alltså att marknadsföringen av tjänsten stöder, hjälper och 

utbildar konsumenten så att denne förstår vilken nytta och vilket mervärde som skapas 

via tjänsten. Alla marknadsföringsproblem går ändå inte att tackla eftersom vissa 

karakteristiska drag i tjänster inte går att ändra på. Ett exempel på detta är att tjänsten 

inte kan lagras, d.v.s. den kan inte utföras på exakt samma sätt varje gång. Det är även 

en av orsakerna till att man inte kan skydda tjänster med patent. (Echeverri & 

Edvardsson 2012:63, 75) 

För att ett spa skall kunna locka nya kundsegment och behålla gamla är det viktigt att 

marknadsföringsstrategin är fungerande, kostnadseffektiv och väcker uppmärksamhet. 

Marknadsföringsstrategin bör vara enhetlig och närvarande i allt från hur personalen 

hälsar på kunderna till fonten som används i marknadsföringskommunikationen. 

Marknadsföringen av spatjänster anses vara mest kostnadseffektiv om den är 

målinriktad t.ex. för ett visst segment och större företag bör satsa på personliga 

tjänster, kampanjer och paket. Till den målinriktade 

marknadsföringskommunikationen hör e-post, nyhetsbrev och kuponger som skickas 

direkt till kunden samt samarbete med online-sökprogram och webbsidor som gör det 

lättare för kunden att hitta tjänsten. Även tidnings-, tidskrifts- och katalogreklam anses 

vara effektiva, men inte ge lika bra resultat som den målinriktade 

marknadsföringskommunikationen. Det är essentiellt att i spamarknadsföring 

uppmärksamma de kunder man redan har genom att ordna evenemang och 
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lojalitetsprogram för dem. (Ellis 2008). Det är vanligt att spaanläggningar vill nå flera 

olika segment och få dem att bli ”beroende” av tjänsterna (Suontausta & Tyni 2005). 

För nya kunder är det viktigt att via marknadsföringskommunikationen få en klar bild 

av vad spaanläggningens regler och tjänster är i detalj. För spaanläggningar anses 

gåvokorts försäljning vara ett effektivt sätt att skapa nya kundrelationer. 

Marknadsföringskommunikationen av spatjänster bör alltid, för nya och gamla kunder, 

vara informativ och berätta för konsumenten nyttan av tjänsterna. Genom att göra 

detta, och även koncentrera sig på att marknadsföra upplevelsen, väcks ett större 

intresse hos konsumenten. (McNeil & Ragins 2005)  

4.3. Reklammedium 

Reklam kan definieras som all slags betald kommunikation om företag, organisationer, 

tjänster, produkter eller idéer. Reklamens individuella funktioner måste synas, d.v.s. 

syftet med reklamen bör vara att endera eller både, informera och övertyga målgruppen 

som vill nås. Reklamen har förutom individuella funktioner även funktioner i samhället 

som att skapa arbetsplatser, underlätta tävling mellan företag och delvis finansiera 

massmedia. (Fennis & Stroebe 2010:39-40). Orsakerna till att använda reklam är att 

för både nya och gamla kunder bygga upp samt uppehålla en lukrativ och korrekt bild 

av varumärket. Man vill även med reklam fånga uppmärksamhet och utgöra lockelse 

till köp samt skapa lojalitet.  (Mårtenson 2009:296). Konkurrensen av uppmärksamhet 

är hård mellan företag i dagens medieklimat. Förutom att reklamen skall leda till 

uppmärksamhet, är det viktigt att med reklamen även skapa förtroende hos 

konsumenten, så denne har en vilja att bli påverkad samt känner att reklamen är 

relevant. Med reklamens relevans menas bland annat att konsumenten får en känsla av 

att reklamen tilltalar denne och är meningsfull, lämplig samt värdefull. (Söderlund 

2014:113, 120, 123). Det är viktigt att komma ihåg att reklam endast är en del av de 

marknadsföringsåtgärder ett företag kan använda sig av. Reklam når ofta stora massor 

på ett relativt opersonligt sätt samt skickas av en finansiär som lätt går att identifieras. 

(Baines, Fill & Page 2008:472)  

Reklam kan presenteras på flera olika medium varav de vanligaste är: sociala medier, 

webbsajt, tv, dagspress, populärpress, fackpress, film, radio, utomhusreklam, 

direktreklam och evenemang (Clow & Baak 2012:224). Av dessa räknas vanligtvis tv, 

radio, tidningar och utomhusreklam som traditionell media (Westerståhl & Bonde-Teir 

2005:245). Typiskt för alla medier är att de samarbetar och att deras utbud består 
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förutom av reklam även av nyheter samt underhållning. Då ett företag gör en 

reklamkampanj skapar de en idé som de använder i olika medier. (Bergstöm 2012:58, 

67). Det är viktigt att företag använder sig av flera olika medier i sin 

marknadsföringskommunikation (Clow & Baak 2012:224). I denna avhandling kommer 

medierna tv och radio att behandlas med koncentration på dess reklamer. 

4.3.1. Marknadsföringskommunikation via tv-reklam 

Tv har definierats av Bergstöm (2012) som ”Den moderna varianten av lägereld som 

familjen samlas kring för att lyssna till berättelser” (Bergstöm 2012:60). De nya 

medievanorna har dock lett till ett förändrat tv-tittar beteende. Förr var det vanligt att 

man var stationerad framför den fysiska tv:n och såg på den flera timmar per dag. I 

dagens läge har det blivit allt vanligare att man ser på tv t.ex. med sin smarttelefon, i 

bussen eller medan man väntar på någon eller något. De nya medievanorna har lett till 

att tv-tittarna har en mer aktiv roll jämfört med förr. De har mer alternativ då de väljer 

vad de ser på och möjligheter att dela med sig samt kommentera detta på olika forum 

såsom Facebook och Twitter. (Bergstöm 2012:62)  

 

Figur 9 Tv-reklamens för- och nackdelar 

Källa: (Bergstöm 2012:60-62, 244; Belch & Belch 2007:338-341; Clow & Baak 

2012:225, 227; Westerståhl & Bonde-Teir 2005:38) 
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I flera år ansågs tv-reklam vara den mest lönsamma och glamorösa 

marknadsföringskanalen. I dagens läge finns det flera för- och nackdelar med tv-

reklam (se figur 9). En fördel med tv-reklam är att den kan nå flera miljoner människor 

vilket gör att den har en låg kostnad, då man tar i beaktande hur många den når. Dock 

anses det vara dyrt att köpa sändningstid och att skapa reklamer eftersom allt från 

redigering till musik kostar. (Clow & Baak 2012:224-225). Det finns även vissa 

begränsningar då det kommer till att förklara komplexa budskap via tv-reklam 

(Westerståhl & Bonde-Teir 2005:38). Men tv-reklam kan ändå vara lönsamt eftersom 

tv-reklamen med elementen film, bild, musik och ljudeffekter anses skapa ett 

personligt möte med tittaren. Då man jämför alla reklammedium, är tv i toppen efter 

webben då det kommer till skapandet av personligt möte. På grund av de extremt 

visuella karakteristiska dragen kan tv-reklamen väcka starka känslor hos tittaren. Med 

hjälp av tv-reklam är det lätt för företag att presentera en ny produkt eller jämföra 

produkter. (Bergstöm 2012:62). Detta är inte möjligt att göra på samma sätt i print- 

eller radioreklam. Det är lätt att få tittarens uppmärksamhet genom att använda sig av 

kreativitet och intresseväckande element såsom medryckande musik, humor samt 

sexigt innehåll. (Clow & Baak 2012:225)  

Genom att titta på en tv-reklam av en bil, kan tittaren få en känsla av att denne faktiskt 

kör bilen som är i reklamen, vilket inte är lika lätt att åstadkomma i bland annat 

radioreklam (Belch & Belch 2007:338). Tittaren kan påverkas omedelbart av reklamen 

eftersom reklamens karakteristiska drag är att den konsumeras samtidigt som den 

sänds. Tv-reklam kan sändas i mycket hög frekvens och under hela dygnet. Eftersom 

människor blir utsatta för mycket reklam och tv-reklamen sänds i block, kan det leda 

till att tittarens uppmärksamhet för enstaka reklamer rubbas. (Westerståhl & Bonde-

Teir 2005:38). Då det finns så många budskap som sänds via reklam kan det resultera i 

att tittaren till sist och slut känner sig mer förvirrad än informerad. Som exempel kan 

det vara svårt för tittaren att komma ihåg överhuvudtaget eller exakt produkten, 

tjänsten eller vad reklamerna handlade om. Orsaker till att tittare inte gillar självaste 

tv-reklamen eller litar på dess innehåll är om de anser den vara kränkande, o-

informativ eller visas för ofta. (Belch & Belch 2007:341)   

På grund av det ökade utbudet av tv-kanaler som ofta kan ha en koncentration på 

livsstil (t.ex. sport, ekonomi eller konst) anses det vara lättare än tidigare för företag att 

hitta sin målgrupp via tv. Dock är det viktigt att komma ihåg att tv-kanalernas profil 

ofta blir annorlunda och utvecklas med tiden. (Bergstöm 2012:60, 244). Till företag 
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som vill nå specifika och mindre segment är inte tv-reklam lika kostnadseffektivt som 

bland annat radio reklam. Orsaken är att tv-tittarna varierar, fastän tv-kanalerna har 

en livsstilskoncentration. (Belch & Belch 2007:340). Segmentering kan göras genom att 

visa reklamen efter ett visst tv-program eller på ett visst geografiskt område. För lokala 

och regionala företag kan det vara lönsamt att inte visa reklamen nationellt utan på ett 

specifikt område. (Clow & Baak 2012:225,227). Det kan även vara lönsamt att använda 

sig av liknande eller t.o.m. samma reklambas och redigera samt sända den med olik 

information (t.ex. telefonnummer) beroende på område. (Westerståhl & Bonde-Teir 

2005:38) 

Ett av det största hotet för att en tv-reklam skall vara lönsam är fenomenet ”zapping” 

och apparaten DVR (”Digital Video Recorder”). ”Zapping” betyder att man byter kanal 

då reklamerna börjar. Detta går att tackla av annonsörerna genom att placera sin 

reklam i början eller slutet av reklampausen eftersom det finns en större chans att 

tittaren då ser på kanalen i fråga t.ex. i väntan av att programmet skall börja. Men detta 

hjälper inte ifall tittaren har en DVR apparat, med vilken man kan spola förbi reklam 

och se på tv-program med tidsfördröjning. (Bergstöm 2012:61). Att spola förbi reklam 

kallas även ”zipping”. En annan nackdel är att tittarsiffrorna för ett visst program kan 

vara olika från dag till dag, beroende på vad konkurrerande tv-kanaler sänder för tv-

program. (Westerståhl & Bonde-Teir 2005:38)  

4.3.2. Marknadsföringskommunikation via radio reklam 

Radio kan definieras som sinnets teater eftersom radion har en förmåga att spela med 

lyssnarens fantasi och skapa egna bilder i dennes sinne (Bolls 2002). Men trots detta 

anses radio inte vara lika glamoröst som tv. Då det kommer till detta reklammedium 

finns det för- och nackdelar alldeles som i tv-reklam (se figur 10).  
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Figur 10 Radioreklamens för- och nackdelar 

Källa: (Belch & Belch 2007:363, 365, 366; Bergstöm 2012:65; Clow & Baak 2012:229-

230; Westerståhl & Bonde-Teir 2005:39)  

En stor fördel med radioreklam är att företag kan välja geografiska områden reklamen 

spelas på och att många personer kan nås via mediet. Nationella radioreklamer anses 

vara dyrare än lokala eftersom spridningen är större. Lokala, ofta mindre företag kan 

ha bättre förhållanden till lokala radiostationer vilket leder till att de kan få bättre pris. 

Priset på radioreklam anses vara relativt lågt jämfört med andra medier såsom tv. Det 

är även orsaken till att många små lokala företag använder sig av radio som 

reklammedium. Radioreklamen är ofta väldigt kort 15-30 sekunder, vilket även kan 

anses vara en utmaning av företag som har ett långt budskap. Eftersom en radioreklam 

inte innehåller lika många element som t.ex. en tv-reklam är det lättare att ändra och 

justera på dess innehåll. (Clow & Baak 2012:229-230). Det är enklare att reagera på 

marknadsförhållanden och situationer eftersom man med kort varseltid (jämfört med 

t.ex. tv) kan ändra reklamens innehåll. (Belch & Belch 2007:363)   

Man kan hitta sin målgrupp genom att använda sig av en radiokanal som koncentrerar 

sig på en viss livsstil vilken ofta visar sig via lyssnarens musiksmak eller ålder. 

Segmenteringen av radiolyssnare kan dock vara utmanande eftersom en radiokanal 

ofta har många olika slags lyssnare. Fastän man når sin målgrupp, kan det vara att de 

inte aktivt lyssnar på radion, utan endast har den som ett slags bakgrundsljud samtidigt 
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som de koncentrerar sig på något annat, såsom att köra. Men ifall reklamen når 

lyssnaren har den en tendens att på detta reklammedium skapa starka bilder för 

lyssnaren genom bland annat repetition av budskapet. Bildskapandet och repetitionen 

är två orsaker till att radioreklamen förflyttas från lyssnarens korttidsminne till 

långtidsminne (Clow & Baak 2012:229-230). En radioreklam kan anses vara som 

effektivast om den skapar starka bilder, underhåller och gläder lyssnaren. I bästa fall 

kan detta leda till att lyssnaren aktiverar sig genom att bland annat kommentera 

reklamen på Facebook. (Bergstöm 2012:65). Dock är en nackdel att lyssnaren lätt kan 

byta radiokanal då reklamen börjar (Belch & Belch 2007:366). En annan nackdel är att 

man inte kan visa något för lyssnaren, vilket leder till att det kan vara utmanande att 

t.ex. beskriva hur något ser ut. (Westerståhl & Bonde-Teir 2005:39)  

En fördel med radioreklam är att den kan spelas med hög frekvens och 24 h i dygnet. 

Eftersom reklamen kan spelas t.ex. i en bil är det möjligt att lyssnaren är väldigt nära 

köptillfället såsom t.ex. en butik. (Westerståhl & Bonde-Teir 2005:39). Genom att 

kombinera radioreklam med andra reklammedium kan företag skicka ett mer 

integrerat budskap för lyssnarna (Clow & Baak 2012:230). Då man har liknande 

element i olika reklammedium kan t.ex. radioreklamen effektiviseras. Genom att 

använda sig av t.ex. samma röst i tv- och radioreklam kan lyssnaren göra en koppling 

mellan reklamerna. (Belch & Belch 2007:363, 365). Då en koppling sker hos lyssnaren 

kan den lätt komplettera, förstärka och förlänga en tv-kampanj (Bergstöm 2012:65) 

4.4. Effektiv reklam 

Det finns flera olika strategier, teorier och tillvägagångssätt som man kan använda sig 

av då man skapar reklamer. Medel-mål-kedjan (”Means-end-chain”) teorin handlar om 

att få reda på och tolka vad som motiverar en konsument till köp samt val av 

varumärke. Enligt teorin är behovet av positiva konsekvenser det som styr mest 

konsumentens köp och val. (Mårtenson 2009:154). Orden ”means end” står för är att 

då man skapar en reklam, bör den innehålla ”means” d.v.s. ett meddelande, som 

resulterar i att konsumenten når ”end state” d.v.s. når det önskade och 

eftersträvansvärda slutmålet, som påverkas av personligt relevanta värderingar (Clow & 

Baak 2012:162). Slutmålet kan vara en konsekvens, såsom en fördel eller risk för 

konsumenten. Det kan även vara något mer abstrakt eftersom slutmålet påverkas t.ex. 

av frågan varför konsumenten bryr sig om ett visst attribut. (Reynolds & Rochon:1991). 
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Till näst kommer MECCAS teorin att presenteras som har fått sin grund från medel-

mål-kedjan. 

MECCAS står för “Means-End Conceptualization of Components for Advertising 

Strategy”. Man kan använd MECCAS som ett verktyg för att göra olika medel-mål 

teorier till reklamstrategier. Efter att gjort detta väljer man det bästa alternativet av 

reklamstrategier beroende på vilket förhållande man vill skapa mellan produkten eller 

brandet och konsumenten. (Peter & Olson 2010:429-430). I denna teori för skapande 

av reklam finns det fem element (se figur 11) som är produktattribut (”message 

elements”), konsumentnytta (”consumer benefit”), hävstångseffekt (”leverage point”), 

personliga värderingar (”driving force”) och verkställningsramen (”executional 

framework”). Kunden förs genom dessa element då denne ser på en reklam. De två 

första elementen är starkt kopplade ihop eftersom produktattributen (kommunicerade 

i reklamen verbalt eller visuellt) är starkt korrelerade till den upplevda och 

huvudsakliga nyttan konsumenten känner sig ha av produkten (konsumentnytta). Vid 

det tredje elementet hävstångseffekten kombinerar konsumenten den kognitiva 

produktkunskapen och nyttan i produkten med de emotionella samt personliga 

värderingar d.v.s. nyttan konsumenten anser sig få av produkten. Hävstångseffekten är 

alltså en slags krok mellan produktattributen och konsumentnyttan. Företagets slogan 

påverkar sedan konsumenten genom att denne minns brandet samt dess kampanj 

bättre. Då dessa tre element har kombinerats kan en känsla av personligt värde uppnås 

hos konsumenten (elementet personliga värderingar). Verkställningsramen beskriver 

hur processen uppnås och budskapet kommer att levereras. (Clow & Baak 

2012:133,162-164). Verställningsramen beskriver alltså helhetsscenariot och är starkt 

korrelerat till vilken slags stil och ton reklamen har (Reynolds & Rochon:1991). 

Verkställningsramen kan även beskrivas som en kreativ strategi, som måste utvecklas. 

(Peter & Olson 2010:429-430) 
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Figur 11 MECCAS teori om reklamens olika element 

Källa: (Clow & Baak 2012:133,162-164) 

Att skapa uppmärksamhet via reklam är stark korrelerat till AIDA modellen. AIDAs 

bokstäver står för ”Attention” (uppmärksamhet), ”Interest” (intresse), ”Desire” 

(lockelse) och ”Action” (handling). Dessa är steg som en försäljare måste föra en 

konsument igenom, speciellt vid personlig försäljning. Först måste man få 

konsumentens uppmärksamhet och sedan skapa ett intresse av produkten, varefter 

konsumenten känner en lockelse av att få produkten. Efter detta kommer det sista 

steget d.v.s. handlingen där köpet görs.  (Belch & Belch 2007:146) 

4.4.1. Den effektiva reklamens påverkan på konsumenten 

Reklamens påverkan på utfallet, det vill säga hur konsumenten agerar, kan variera. 

Konsumentens åsikter och attityder om företagets reklam påverkar lätt deras tankar 

om företaget, brandet och produkten. Vanligtvis leder en reklam som konsumenten 

gillar till att denne uppmärksammar och bearbetar informationen mer, som i sin tur 

ger upphov till att positiva attityder samt tankar om framtida köp bildas. Men fastän en 

konsument gillar en reklam behöver det inte leda till köp. Ibland kan en reklam vara 

väldigt populär men ändå inte ha en positiv påverkan på företagets försäljning. (Peter & 

Olson 2010:421). Det är viktigt att komma ihåg att konsumenterna ofta förhåller sig 

skeptiska och inte känner ett stort behov till att nås via reklam. Företaget vars reklam 
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det är frågan om, utgör inte en så stor betydelse, eftersom konsumenterna ofta har ett 

skeptiskt förhållningssätt mot reklam, fastän de köper och är engagerade av företagets 

produkter. (Söderlund 2014:102-103) 

Den grundläggande tanken har en längre tid varit att det är viktigt att skapa en stark 

koppling mellan konsumentens personliga värderingar och företaget, genom effektiv 

samt övertygande reklam. Detta kan göras genom att ha en koncentration på 

attributens nytta som konsumenten får via brandet samt varför denna nytta skapas. 

(Reynolds & Rochon: 1991). Genom att reklam har relevanta attribut och perspektiv för 

mottagaren, såsom underhållning eller information, skapas värde hos konsumenten. 

Sammanhanget eller situationen där konsumenten ser eller hör reklamen påverkar 

även värdeskapandet. Reklam som skapar värde hos mottagaren anses vara allt 

viktigare eftersom denna typs reklam uppmärksammas både på lång och kort sikt, 

vilket i sin tur påverkar förutom konsumentens uppfattningar om reklamen, även 

uppfattningarna om företaget. Om en konsument ansett att ett visst företags reklam 

skapat värde, är konsumenten mer öppen för framtida reklamer, från det ifrågavarande 

företaget. I sådana fall anser konsumenten ofta att det finns positiva egenskaper hos 

företagets varumärke. Värdeskapande reklam är kostnadseffektivt för företaget på 

grund av det ovannämnda värdefulla förhållande som skapas med kunden. (Söderlund 

2014:100-102, 105, 109) 

4.5. Budskapsstrategi 

Budskapsstrategin (”message strategy”) korrelerar starkt med reklam samt vilket 

budskap företaget vill ge till konsumenten. Budskapsstrategin handlar om att övertala 

konsumenten och för att så effektivt som möjligt kunna göra detta krävs en djup 

förståelse för segmentet och målgruppen i fråga. Det är viktigt att man som företag inte 

har en huvudsaklig fokus på företaget utan på konsumentens mål, problem, preferenser 

och behov. (De Pelsmacker, Geuens & Van Den Bergh 2013:206-207).  Beroende på 

vilket segment företaget vill kommunicera med kan de hamna sända ut olika 

marknadsföringsbudskap (Puustinen & Rouhiainen 2007:171). Budskapsstrategin kan 

och bör även bli påverkad av konkurrenternas strategier och varumärkets identitet 

samt image (Mårtenson 2009:436). Då man utvecklar reklambudskapet - innehållet i 

det meddelande företaget vill skicka ut, är det viktigt enligt Bergström (2012) att tänka 

på frågor som: 

• Vilka problem kan bli lösta? 
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• Vilka känslor kan skapas? 

• Vilka behov och drömmar kan tillfredsställas? 

• Vilka egenskaper bör fås fram och hur? 

(Bergström 2012:73) 

4.5.1. Budskapsstrategi för segmentet de äldre konsumenterna 

Det kan anses vara svårt att utveckla budskapsstrategi och marknadsföringsåtgärder 

för de äldre konsumenterna eftersom personerna som är ansvariga för utvecklingen i 

företaget inte är i samma ålder som konsumenterna i fråga. Fastän tjänsten i sig inte 

huvudsakligen är planerad för de äldre konsumenterna är det är ändå viktigt att hitta 

de rätta åtgärderna eftersom segmentet har stor köpkraft. (Cahill 2006:45). Dock måste 

man komma ihåg att alla produkter och tjänster inte passar de äldre konsumenterna 

och detta får man bäst veta genom att förstå deras beteende och behov (Hudson:2010). 

För företag kan det kännas utmanande att marknadsföra sig för denna marknad, 

eftersom de kan ha en rädsla av att deras varumärkes image hos yngre konsumenter 

lider (blir ”mossigt”), på grund av att de även marknadsför sig för äldre konsumenter 

(Kotler, Armstrong & Parment 2013:203-204). Företag såsom Apple Inc. har dock 

bevisat att de kan använda sig av användarvänliga lösningar för de äldre 

konsumenterna, samtidigt som de kan upprätthålla en positiv status bland de yngre 

konsumenterna (Stroud & Walker 2013:163). Trots utmaningar vore det alltså lönsamt 

för företag bland annat på turismbranschen, att nå detta väldigt lukrativa och 

köpkraftiga segment (Hudson:2010). 

De äldre konsumenterna anses vara intresserade av fitness- kosmetika-, 

hygienprodukter och hälsosamma livsmedel. Orsaken till detta är att de vill att deras 

utseende skall vara enhetligt med den ålder de känner sig att de är i. (Armstrong & 

Kotler 2009:166). Armstrong & Kotlers teori stöds av Peter & Olson (2010) som påstår 

att de äldre konsumenterna är intresserade av hudvårds-, hälso-, skönhets-, vitamin- 

och mineralprodukter. De utgör även en bra marknad för mediciner som gör deras 

aktiva vardag lättare. (Peter & Olson 2010:319) De äldre konsumenterna har ofta ett 

intresse av upplevelser, restauranger och resmål de inte är bekanta med från förr 

(Kotler, Armstrong & Parment 2013:136,203). Enligt Stroud & Walker (2013) drar 

speciellt wellness- och matbranschen mycket nytta av de äldre konsumenterna, då de 

inser att de behöver motion för att upprätthålla sig i gott psykiskt och fysiskt skick 
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(Stroud & Walker:2013:109). För att skapa lojalitet hos äldre konsumenterna då de 

reser är service av hög kvalitet viktigt (Lindqvist & Björk:2000:151).  

Då man utvecklar en budskapsstrategi för äldre konsumenter lönar det sig att ha ett 

positivt budskap, fokusera på den kognitiva åldern samt ha ett 

generationsöverskridande förhållningssätt. Med generationsöverskridande 

förhållningssätt menas att man i reklamen påminner om de positiva sidorna av att bli 

äldre, såsom vänskap, barn och barnbarn. Man kan även betona de äldre 

konsumenternas visdom samt erfarenhet. Det rekommenderas att man i reklam inte 

påpekar att de blir äldre eller använder sig av seniorpositionering, eftersom det kan 

väcka känslor av isolering hos dem. Användning av symboler eller musik från de äldre 

konsumenternas ungdom kan vara övertygande eftersom det väcker nostalgiska 

känslor hos dem. (De Pelsmacker, Geuens & Van Den Bergh 2013:206-207).  

Användningen av nostalgi stöds även av Hudson (2010) som tillägger att det även kan 

vara lukrativt att använda sig av nostalgi genom kända personer från de äldre 

konsumenternas ungdom. Orsaken för att de äldre konsumenterna gör resor kan även 

vara kopplat till nostalgiska attribut såsom års- och födelsedagar. (Hudson:2010)  

Eftersom de äldre konsumenterna är medvetna om nackdelarna med att bli äldre, kan 

det vara lukrativt att i reklamen föra fram fördelarna med åldern samt nyttan av den 

produkt man gör reklam för. (De Pelsmacker, Geuens & Van Den Bergh 2013:206-207). 

Ett exempel av marknadsföringskommunikation för äldre konsumenter är Doves 

”ProAge” produkter. Dove har inte använt sig av ordet anti-age som kan anses ha en 

negativ klang på att bli äldre. Produktlinjens strategi med slagorden ”Beauty has no age 

limit” (skönhet har ingen åldersgräns) anses passa bra att vädja till de äldre 

konsumenternas aktiva och multidimensionella livsstil. (Armstrong & Kotler 2009:166) 

För att kunna nå de äldre konsumenterna på möjligast slagkraftigt sätt är det viktigt att 

ha en koncentration på deras köpkriterier, köpprocesser och aktiva samt 

flerdimensionella liv (Kotler, Armstrong & Parment 2013:136-137). Då man utvecklar 

en konkurrenskraftig budskapsstrategi för den äldre konsumenten, bör man även ta i 

beaktande vissa förändringar som sker i deras liv då de åldras, oberoende av hur aktiva 

de är. Lindqvist & Björk (2000) delade förändringar kopplade till åldringsprocessen i 

följande tre dimensioner: 

• sociologiska  

• kognitiva  
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• fysiologiska  

Den sociologiska dimensionen handlar om att kvinnor lever i medeltal längre än män. 

Detta leder till att det äldre konsumentsegmentet kan ha en majoritet av kvinnor. 

Försämrat minne är ett exempel på en förändring som har att göra med den andra 

dimensionen, d.v.s. den kognitiva dimensionen. Den tredje dimensionen är den 

fysiologiska som är strakt kopplad till både utåt synliga och osynliga förändringar. 

Exempel på utåt synliga vanliga fysiologiska förändringar är rynkor, håravfall, tunnare 

naglar, knä- och höftproblem samt att man blir kortare. Mindre synliga fysiologiska 

förändringar är att människan blir mer känslig för kalla och varma temperaturer samt 

har en långsammare ämnesomsättning som kan leda till viktökning. Även synen och 

hörseln försvagas i samband av att människan blir äldre. (Lindqvist & Björk:2000:151). 

Förändringarna hos den äldre konsumenten leder till att de föredrar bekväma och 

lättillgängliga lösningar (Lehtonen:2014). De fysiologiska förändringarna kan leda till 

att känsligheten och mottagligheten blir nedsatt, vilket ofta leder till att den äldre 

konsumentens värderingar och reaktioner till omvärlden förändras. För att kunna 

utveckla effektiv marknadsföringskommunikation är det viktigt att tänka på alla tre 

dimensioner, så att den äldre konsumenten faktiskt bland annat kan läsa och höra 

reklamen som görs. (Stroud & Walker 2013:47, 85, 108). De äldre konsumenterna 

anses uppskatta tips och rådgivning men kan vara känsliga och negativt inställda för 

hänvisningar till internet (Lehtonen:2014). 

Då människan åldras blir det oftare svårare att läsa text eftersom ögonen absorberar 

mindre mängd ljus (Hudson:2010). Av alla över 60 åringar har över 50 % nedsatt 

hörsel (Straud & Walker 2013:85). Eftersom en högre ålder ofta leder till problem med 

synen och hörseln kan reklamdetaljer, såsom större font (minst 10) och hög kontrast 

mellan text och bakgrund, vara effektivt. Det kan även vara fördelaktigt att använda sig 

av klarformulerad tv- och radioreklam där bakgrundsljud inte förekommer. (De 

Pelsmacker, Geuens & Van Den Bergh 2013:206-207). Vid 

marknadsföringskommunikation relaterat till upplevelser är bilder viktiga eftersom 

problem med synen kan göra det svårare att tolka och bli påverkad av kommunikation 

med text. Det är även viktigt att iaktta att det visuella minnet påverkas längre än de 

verbala.(Hudson:2010). På grund av försämrad syn kan de äldre konsumenterna anse 

att liten text på spräckligt färgad eller mörk bakgrund kan vara svårläst 

(Lehtonen:2014). 
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Många europeiska pensionärer har upplevt brist på och ringa tillgång till produkter på 

grund av krig samt recessioner. Detta har i sin tur lett till ett sparsamt och kritiskt köp 

beteende där köp kan leda till skuldkänslor. Då det kommer till budskapsstrategin kan 

det därför vara effektivt att använda sig av ett sakligt, utförligt, detaljerat och 

övertygande budskap som berättar vad produkten kan göra för dem. (De Pelsmacker, 

Geuens & Van Den Bergh 2013:206-207). Eftersom de äldre konsumenterna strävar 

efter en aktiv, hälsosam, energisk livsstil bör budskapet även korrelera detta 

(Hudson:2010). 

4.5.2. De kvinnliga äldre konsumenterna + spa= match?  

Kvinnor är enligt flera författare och forskningar spaanläggningarnas huvudsakliga 

kundsegment (McNeil & Ragins 2005; Smith & Puczkó 2009:134; Suontausta & Tyni 

2005:248). Kvinnor är intresserade av välbefinnande och personlig utveckling, så de 

kan bättre utveckla sina förhållanden med andra människor och dela med sig sin lycka. 

Att vara en bra människa och se ung, smal och vacker ut, motiverar i allmänhet 

kvinnor. De är speciellt intresserade av brand och hälsopåståenden, men är även 

intresserade av familjemedlemmarnas hälsa. (Darroch 2014:51). De äldre 

konsumenterna är ofta väldigt intresserade av relationerna med sina barn och barnbarn 

och är färdiga att investera pengar på detta förhållande. Jämfört med tidigare 

generationer spenderar de äldre konsumenterna betydligt mer pengar på 

kosmetikaprodukter. (Kotler, Armstrong & Parment 2013:136,203,205) 

Enligt Koskela (2013) förhåller sig finländska kvinnor, som hör till de stora 

åldersklasserna, naturligt till att de åldras och har lättare att acceptera sig själv nu än 

då de var yngre. De kommer på spabehandlingar oftare än unga och anser att 

uppmärksamheten och beröringen i behandlingen är en kraftgivande upplevelse. Dessa 

kvinnor anses vara starka och självständiga individer som unnar sig själv mer 

njutningar än tidigare generationer. Det uppskattas att intresset och beteende hos 

dessa kvinnor kommer att fortsätta under de kommande årtiondena. I 

marknadsföringskommunikation av skönhetsprodukter lönar det sig inte att fokusera 

på tankesättet ”för evigt ung” som i praktiken kan ske om man marknadsför ”anti-age” 

produkter med modeller i tonårsåldern. Kvinnorna i denna generation är intresserade 

av sitt välmående och vill leva i enlighet med sin ålder. (Koskela:2013)  

Kvinnobilden som ges via reklam har fått mycket kritik eftersom den kan anses 

innehålla stereotypier om kvinnor och sexuell provokation. Det är viktigt att komma 
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ihåg att största delen av kvinnorna anser att skönhetsidealen som syns i media och 

reklam är onåbara och orealistiska. Praktiska exempel på skönhetsidealen är 

underviktiga modeller, idealbilder via fotografiers digitala retuschering och brist på 

kulturell mångfald. Vissa motreaktioner har uppkommit med t.ex. skyltdockor i större 

storlek och ”American Eagle” klädmärkets oretuscherade bilder på 

underklädesmodeller. Multinationella företag som Dove har även reagerat på genom att 

skapa mer realistiska reklamkampanjer som skildrar naturliga kvinnor med kampanjen 

”Dove real women” (Dove äkta kvinnor). I kampanjen finns det en variation i 

modellernas ålder, kroppsform och etnicitet. (Belch & Belch 2007:715-716;  733-734; 

Söderlund 2014:59)  

Teman enligt, och modeller i, målgruppens ålder har blivit vanligare i reklam eftersom 

konsumenten då kan identifiera sig lättare med reklamen. I dessa reklamer är det 

vanligt att den äldre konsumenten exemplifieras som aktiv, klarsinnad och energisk i 

situationer där denne gör allt från att spela tennis till att bli kär. (Peter & Olson 

2010:319). Det finns en större chans att den äldre konsumenten gör ett köp om 

modellen i reklamen är i målgruppens ålder eller några år yngre. Orsaken till att en 

några år yngre modell även kan vara effektivt, är att de äldre konsumenterna ofta 

känner sig några år yngre än vad de egentligen är. (Hudson:2010) 

För att ett spa skall kunna bedriva en konkurrenskraftig verksamhet är det, enligt 

Monteson & Singer (2004), viktigt att förstå de mest passande 

marknadsföringsåtgärderna för olika spasegment. De ovannämnda forskarna 

undersökte tankarna om spa hos följande tre segment: manliga spakunder, kvinnor 

under 40 år och kvinnor över 50 år. Segmentet kvinnor över 50 år tilltalades av ”spa 

getaway” paket, som de kan njuta av i grupp, tillsammans med sina väninnor. 

Kvinnorna anses behöva och njuta av spatjänsterna samt behandlingarna, varav de tre 

populäraste är ansiktsvård, pedikyr och manikyr. Enligt undersökningen är dessa 

kvinnor de mest lojala spakunder, som vill skapa ett långvarigt förhållande med ”sitt 

spa” och 78 % återvänder till samma spa. De är intresserade av att förnya sin kropp och 

sitt sinne samt bli omhändertagna i en lugn omgivning där de kan slappna av. De är 

även intresserade av att i sammanhang av spatjänsten motionera utomhus i form av 

promenad och vandring. (Monteson & Singer 2004) 
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5 METOD 

I detta kapitel kommer den kvalitativa och kvantitativa forskningsmetodens 

kännetecken att presenteras. Sedan kommer det kvalitativa metodvalet för denna 

avhandling att motiveras. Efter det presenteras undersökningsmaterialet och valet av 

respondenter. Intervjuguiden kommer även att introduceras i detta kapitel. Till sist 

beskrivs undersökningens genomförande, såsom var och när intervjuerna gjordes. 

5.1. Forskningsmetod 

Vid valet av forskningsstrategi och -metod kan man dela angreppssätten i den 

kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoden. Den metoden som huvudsakligen 

behandlar och tolkar textmaterial är kvalitativ och svarar bland annat på frågan: Vilka 

är de underliggande mönstren? Den metoden som huvudsakligen behandlar statistisk 

information, i numerisk form, är kvantitativ och svarar bland annat på frågorna Var? 

Hur? samt Vilka är skillnaderna? (Patel & Davidson 1994:13, 90)  

De grundläggande skillnaderna mellan metoderna är att kvantitativa metoden är 

deduktiv, d.v.s. man prövar om en teori stämmer i relation till forskningen. Den 

kvalitativa metoden är induktiv, d.v.s. man frambringar och utvecklar teorier med hjälp 

av forskning. Då man jämför metodernas kunskapsteoretiska inriktningar, hittar man 

en annan grundläggande skillnad som visar sig genom att den kvantitativa metoden har 

ett starkt synsätt av positivism, medan den kvalitativa metoden är mer tolkande (av 

bland annat personens uppfattningar). (Bryman & Bell 2013:49-50). Man kan även 

beskriva skillnaden mellan det induktiva och deduktiva arbetssättet genom att det 

induktiva arbetssättet handlar om att upptäcka medan de deduktiva handlar om att 

bevisa (Patel & Davidson 1994:21). I denna avhandling används den induktiva 

kvalitativa metoden eftersom denna passar bäst syftet och att studera hur äldre 

kvinnliga konsumenter uppfattar reklam (se figur 12). Med hjälp av metoden kan man 

få en förståelse av helheter och mönster, som fås via insamling av djup kunskap från 

respondenterna (Patel & Davidson 1994:99, 101). 
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Figur 12 Avhandlingens syfte 

En intervju kan vara strukturerad (ofta vid kvantitativ metod), semi-strukturerad eller 

ostrukturerad. Den största skillnaden mellan dessa typer av intervjuer är att frågorna 

och svaren påverkas av strukturen. Som exempel frågas alltid samma standardiserade 

fråga med samma ton av respondenten vid strukturerade intervjuer, medan frågorna är 

mer vaga enligt teman och kan ändras alltefter situationen samt svaren vid de semi-

strukturerade intervjuerna. En intervju kan vara ostrukturerad, som även kallas 

djupintervju och har flera informella karakteristiska drag. Exempel på dessa drag är att 

det inte finns några på förhand gjorda frågor, utan respondenten får prata fritt om olika 

teman och påverkas väldigt lite av intervjuaren. (Sanders, Lewis & Thownhill 2012:374-

375)  

I denna avhandling kommer data insamlingen göras via semi-strukturerade intervjuer, 

eftersom man med dessa intervjuer lättast kan få reda på de underliggande tankarna 

bakom respondenternas svar. Vid semistrukturerade- och djupintervjuer kan en 

forskare som är insatt i sitt ämne få av sina respondenter detaljerad, förklarande och 

djup information. Vid intervjuer är det viktigt att ha välformulerade frågor och 

uppmärksamt lyssna på respondenternas svar, för att kunna komma på så nyttiga 

följdfrågor som möjligt samt för att nå forsknings syftet. (Sanders, Lewis & Thownhill 

2012:372,408). Då det kommer till de huvudsakliga frågorna och följdfrågorna är det 

viktigt att de är formulerade på ett neutralt, klart, kort samt icke ledande sätt. Det anses 

vara lukrativt att börja med neutrala frågor, sedan fråga de huvudsakliga frågorna och 

avsluta genom att ge respondenten en chans att kommentera fritt ämnet samt alla 

frågor som ställts. Förutom att vara neutral under hela intervjun, är det även avgörande 

Sy$e	  

Utreda	  reklamens	  och	  
livskvalitetens	  förhållande	  

Utreda	  vad	  de	  kvinnliga	  äldre	  
konsumenterna	  värderar?	  	  

Öka	  förståelsen	  för	  kvinnliga	  
äldre	  konsumenters	  beteende	  

och	  åsikter	  samt	  de	  
bakomliggande	  orsakerna	  

Öka	  förståelsen	  om	  hur	  de	  nås?	  	  
Hur	  och	  varför	  de	  tolkar	  samt	  

reagerar	  på	  reklam?	  
	  Ex	  Hotell	  Långviks	  tv-‐	  och	  

radioreklam	  
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att både verbalt och icke-verbalt visa intresse, uppskattning och sympati för 

respondentens svar samt åsikter. (Patel & Davidson 1994:63-66) 

Då man genomför intervjuerna kan intervjusvaren bland annat bandas in eller 

antecknas. Att göra en ljudbandinspelning rekommenderas eftersom man då har 

registrerat precis allt som respondenten säger varefter man kan transkribera svaren. 

Man måste alltid ha respondentens godkännande för ljudbansinspelandet. (Patel & 

Davidson 1994:68-69). I transkriptionen skall man skriva ordagrant vad respondenten 

svarat och det rekommenderas att man inte korrigerar grammatiska fel (Saunders, 

Lewis, & Thornhill: 2012:550). 

5.2. Intervjuguidens uppläggning och val av undersökningsmaterial  

Som stöd för forskningen uppgjordes en intervjuguide i punktform om 

ämnesområdena som skulle diskuteras. Intervjuguiden visades inte för 

respondenterna. Intervjuguiden var delad i fyra delar som var inledning, reklam, 

resande & spa samt Hotell Långvik. I den första delen fick respondenten fritt berätta 

om sig själv och vad som är viktigt i deras vardag. I den andra delen fick respondenten 

berätta sina spontana tankar om reklam. I den tredje delen frågades respondenten om 

dess reservanor samt intresse av spa anläggningar. I den fjärde delen kombinerades 

alla delar, genom att två reklamer av Hotell Långvik presenterades och sedan 

diskuterades. Till sist fick respondenterna berätta fritt ifall de hade andra tankar eller 

åsikter de ville tillägga. Intervjuguiden finns tillgänglig som bilaga 1 i denna 

avhandling. 

För att stöda respondenterna i deras tankeprocesser och ge dem material att hänvisa 

till, presentera två olika exempel på reklam. För att kunna nå forskningens syfte, som 

bland annat består av att skapa en förståelse om hur de äldre konsumenterna uppfattar 

de traditionella reklammedierna, valdes att presentera Hotell Långviks tv- och 

radioreklam. Alla respondenter fick först se radioreklamen varefter den diskuterades. 

Sedan visades tv-reklamen som även diskuterades. Vid behov fick respondenterna se på 

nytt reklamerna.   

Först presenterades Hotell Långviks radioreklam som hade spelat riksomfattande på 

radiokanalen TheVoice 24.11.2014-14.12.2014. I radio reklamen som var tolv sekunder 

lång, sade en man:  
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Långvikin kylpylälahjakortit jouluksi, anna lahja josta on iloa vielä tulevana vuonna. Långvik, 
kaukana arjesta, puoli tuntia Helsingistä, langvik.fi. (Långviks spa-gåvokort till julklapp, ge en 
present som gläder ännu nästa år. Långvik, långt från vardagen, en halv timme från Helsingfors).  

Sedan visades via YouTube tv-reklamen som var Hotell Långviks första tv-reklam och 

visats på kanalen MTV3 i Nyland, 22.11.2014-26.11.2014. Reklamen finns tillgänglig på 

Youtube och i bilaga 2 finns nio stycken beskrivande skärmdumpar, tagna i tidsordning 

från reklamen (Youtube 2015). Reklamen var 15 sekunder lång och började med ljudet 

av en skumvinsflaska som öppnas, varefter det visas ett par som skålar med skumvinet, 

på hotellets spa. Sedan presenteras restaurangen med dukat bord och mat samt en skål 

med vin. Efter detta visas spaet igen, där en person ligger och bläddrar i en broschyr 

om Hotell Långvik, varefter bubblorna i en jacuzzi visas. Sedan filmas då dörren till ett 

hotellrum öppnas och man ser det stora rummet. Till sist presenteras receptionen där 

en kund ger ett gåvokort till receptionisten. Sedan presenteras texten: Anna lahja, josta 

on iloa vielä tulevana vuonna, LÅNGVIK, Congress Wellness, Hotell, www.langvik.fi. 

Texten är svart, på en ljusröd bakgrund. Under hela reklamen spelades musik i 

bakgrunden och reklamen var filmad så de olika avdelningarna syntes som snuttar. I 

reklamen visades en ung kvinna samt en kvinnlig ung receptionist. Inga andra 

människors ansikten syntes i reklamen. I slutet av reklamen sade samma man som i 

radioreklamen: ”Kylpylälahjakortit jouluksi, langvik.fi.” (Spa gåvokort inför julen, 

langvik.fi).  

5.3. Undersökningens genomförande 

Totalt 17 personer deltog i undersökningen. I samarbete med pensionärsföreningars 

styrelserepresentanter kontaktades respondenterna. Före intervjutillfället hade 

respondenterna fått via kontaktpersonerna Raili Nordblad (Kyrkslätts Pensionärers 

sekreterare), Brita Pawli (Esbo Svenska Pensionärers vice ordförande) och Marianne 

Hagström (Sjundeå Pensionärers styrelse ordförande) ett brev om intervjun. I brevet 

presenterade jag kort och koncist först mig själv, vad jag studerar, temat i intervjun 

samt vad respondenterna skulle göra ifall de ville boka en intervju. Brevet finns som 

bilaga 3 i denna avhandling. Respondenterna valdes alltså på basis av till vilka personer 

kontaktpersonerna gav brevet och jag kände ingen före intervjuerna. Efter det 

kontaktade jag de personer som visat intresse och bokade intervjuer med dem. 

Respondenterna ställde alltså frivilligt upp och bland alla respondenter lottades ett 

gåvokort för två personer till Hotell Långviks spa avdelning (värde: 50 €), vilket även 

nämndes i brevet. Det är viktigt att skapa motivation hos respondenterna, genom att 

förklara den eventuella nyttan med deltagandet i intervjun (Patel & Davidson 1994:62). 
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Alla respondenter var finlandssvenska pensionerade kvinnor som var 65 år eller äldre 

(se figur 13) och var bosatta i Kyrkslätt, Esbo eller Sjundeå. Alla respondenter var 

villiga att berätta sin ålder och respondenternas ålder var i medeltal 72 år. Den yngsta 

respondenten var 65 år och äldsta 85 år. Respondenterna var även villiga att svara på 

alla andra frågor som ställdes och inget internt bortfall förekom. Med internt bortfall 

menas bland annat ifall någon respondent inte är villig att svara på en fråga (Patel & 

Davidson 1994:111). 

 

 

Figur 13 Respondenternas åldersfördelning 

Det rekommenderas att man skall göra en pilotundersökning för bland annat 

intervjuguiden, så man får en riktgivande aning om hur datainsamlingsmetoden och 

tekniken i praktiken fungerar (Bryman & Bell 2013:106, 109). Pilotundersökningen 

minskar även risken av att respondenterna vid den riktiga intervjun, har svårigheter 

och motgångar i att svara på frågorna. Genom att ytligt analysera svaren i 

pilotundersökningen, kan man även vid behov ändra på frågorna, för att syftet med 

forskningen bättre skall nås (Sanders, Lewis & Thownhill 2012:451,677). Först gjordes 

en pilotintervju 6.3.2015, varefter frågorna utvecklades.  

Några dagar efter pilotintervjun gjordes de första sex intervjuerna 9.3.2015 i Kyrkslätt 

på Servicecentralens restaurangutrymmen. De följande fem intervjuerna gjordes 

13.3.2015 i Esbo, i bibliotek utrymmet Huvitus (i köpcentret Iso Omena). De sista sex 

intervjuerna gjordes i Sjundeå 16.4.2015, i klubbutrymmet Loket. Alla intervjuer 

gjordes individuellt med respondenterna, så att de inte skulle påverkas av andra 

respondenters åsikter.   
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Respondenterna lovades anonymitet och intervjuerna tog i medeltal 30 minuter. Vissa 

respondenter kunde ha en strikt tidtabell med t.ex. 20 minuter på sig, medan andra 

hade gott om tid att berätta sina åsikter och svar. Tidsbegränsningen gjorde 

intervjuerna utmanande och ledde till att vissa frågor inte hann behandlas lika djupt på 

de kortare intervjuerna. Andra utmaningar var att respondenterna hade olika 

bakgrund. Alla respondenter var pratsamma och sociala vilket gjorde intervjuande 

lättare och resulterade i att djupa och långa svar enklare kunde åstadkommas.  

Alla intervjuer bandades in och transkriberades med respondenternas lov. 

Respondenterna fick även veta att avhandlingen med resultat samt möjliga citat, 

publiceras på internet. Transkriptionerna gjordes efter intervjuerna med hjälp av in-

bandningarna. Med transkriptionen och korta egna anteckningar angående svaren 

kunde mönster hittas och empirin lättare presenteras samt analyseras. 
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6 DET EMPIRISKA MATERIALETS PRESENTATION OCH 
ANALYS 

Det empiriska materialet som fåtts av respondenterna som deltagit i intervjuerna 

kommer att presenteras i avsnitt 6.1. I avsnitt 6.2. kommer det empiriska materialet att 

analyseras, jämföras med syftet och teorierna som presenterats i kapitel tre samt fyra.  

6.1. Det empiriska materialets presentation 

Respondenternas svar i huvudsakliga drag kommer att presenteras med hjälp av 

respondenternas förklarande citat. Citaten i samband av kvalitativa undersökningar 

fungerar som belysande och klargörande exempel av respondenternas självformulerade 

åsikter, som inte bör tolkas som absoluta sanningar eller bevis (Patel & Davidson 

1994:112). Med tanke på avhandlingens syfte kommer även svar som inte alla eller ens 

majoriteten av respondenterna sagt att presenteras. Det empiriska materialet kommer 

att presenteras i intervjuguidens tema ordning. 

6.1.1. Viktigt i respondenternas vardag  

Det viktigaste för de äldre pensionerade kvinnorna som intervjuades var hälsan, 

motion och socialt umgänge via föreningsaktiviteter, med familj samt vänner. Hälsan 

nämndes så gott som av alla respondenter och det var vanligt att kvinnorna ansåg att 

hälsan var de viktigaste för att de skulle orka, hållas friska och vara nöjda med sin 

vardag. De flesta respondenter ansåg det vara viktigt med motion, som även ofta 

kopplades med hälsan. Bland respondenterna var de vanligaste formerna av motion 

promenader, stavgång, länk, cykling, vattengymnastik och yoga. 

Många tycker de e eländigt då man blir gammal, men allt beror på om man får vara frisk, de e A 
och O i tillvaron. 

Det sociala umgänget nämndes ofta i form av familjen, varav barnen och barnbarnen 

var ett av det viktigaste sociala umgänget, medan släktingar sällan nämndes. Flera 

respondenter nämnde sina partners men några var ensamstående änkor. Vänner 

kopplades ofta till gemenskapen hos bl.a. pensionär- och marthaföreningarnas ordnade 

aktiviteter. Vissa respondenter var även aktiva med varierande poster i dessa 

föreningars styrelser och några var aktiva inom politik, kyrkans arbete och andra 

frivilligorganisationer. Respondenternas aktivitet i dessa föreningar eller 
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organisationer var ofta starkt kopplat till den branschen de blivit bekanta med tidigare i 

arbetslivet. 

Jag gick i Hanken 1964-67 med huvudämne marknadsföring o efter det ha jag varit 
marknadsföringsassistent på olika företag, sekreterare, vd sekreterare o allt möjligt. Nu e ja 
pensionerad sen sju år tibaks o e ordförande för en pensionärskör, där jag ansvarar för 
marknadsföringen. 

Det som även nämndes då respondenterna bads berätta om viktiga attribut i sin vardag 

var rutiner, resandet och naturen. Dock fanns det varierande nyanser på 

kommentarerna om dessa attribut. Då det kom till rutiner var åsikterna delade, vissa 

ansåg att de ville ha rutiner medan andra njöt av att inte behöva följa klockan och 

kunde ha väldigt varierande rutiner i sin vardag.  

Rytmen e jätte viktig nog, att ja alltid stiger upp samtidigt och på det viset får min vardag igång. 

Det e viktigt att ja får vara här, o njuter av att va pensionär, de här e nu ett nytt steg i livet, att bli 
pensionär, själv få styra sitt liv, inte gå efter klockan, man vaknar när man vaknar, vi har nog fått 
hemskt tokig rytm, sitter sent uppe. 

Flera respondenter nämnde att resande är viktigt för dem och att de vill uppleva och se 

nya mål. Då det kom till naturens betydelse i respondenternas vardag, fanns det en klar 

trend i svaren. Nästan alla respondenter som var från Sjundeå nämnde naturens lugn, 

från skogen till att odla eget, som en viktig del i deras vardag. En mindre andel nämnde 

naturen bland Kyrkslätt respondenterna, medan ingen respondent från Esbo nämnde 

naturen som betydande i deras vardag.  

6.1.2. Respondenternas tankar om reklam 

Då respondenterna fick berätta sina allmänna spontana tankar om reklam, nämnde de 

ofta i ett tidigt skede humor och glädje som de viktigaste komponenterna i en bra 

reklam. Respondenterna gillade reklamer med glada människor, vackra landskap och 

klara budskap. 

Men det får vara framställt på ett humoristiskt sätt, men det får inte vara överdimensionerat på 
ett sådant sätt, att det förtar kärnbudskapet. Kärnbudskapet bör framträda klart, men det får 
gärna vara lite humor med. Sådant som drar blickarna till sig, jag tycker mer om enklare, int för 
mycket detaljer o bilder, utan så att budskapet stiger snabbt fram, att man inte behöv tänka vad 
de menar med reklamen.  

En reklam som ledde till tankar, var fängslande och välgjord var enligt de flesta bra. Det 

var viktigt att reklamen inte var för komplicerad, reklamer som respondenterna inte 

förstod eller var ”för löjliga” beskrevs som irriterande eller hopplösa. Alla respondenter 

ansåg att det finns dålig reklam. En dålig reklam var enligt de flesta respondenter en 
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reklam som inte gav konkret information eller var fräck genom t.ex. användning av sex, 

kränkande tonfall eller provokation. Enligt flera respondenter är en reklam dålig om 

den ger missvisande information och förfalskar ens förhoppningar.  

Mera konsumentupplysning och mindre trams, om man säger som så. 

[…] om de visar sig att reklamen förfalskar förhoppningar, då går den produkten aldrig mer.  
Ryktet går, man skall inte leka med det, att bygga upp sitt rykte tar sin tid, man måste vara 
tålmodig, men börja med goda produkter eller tjänster i rätt pris. Om tjänster får dåligt rykte, e 
de mycke svårare att få tillbaka sitt goda rykte än att jobba sig upp från noll med sitt rykte. 
Väldigt svårt. Marknaden kan vara förstörd. 

[…] för provocerande, de ska inte va så, man måst kunna ge åt kunden den crediten, att man kan 
tänka själv o sen om den e oanständig, den får inte vara nån sån inte. Jag tycker inte heller om 
det att man sätter ord i kundens mun, reklamen ska bara berätta, den ska inte säga att det här 
hör absolut dig, det här ska du ta. Mera sådär på saklig basis o så får man själv välja, inte för 
aggressivt. 

De respondenter som i sina svar tog upp kvinnobilden i reklam, ansåg det som negativt 

att den kvinnliga nakna kroppen visas i reklam. Dock sa flera respondenter att de sett 

en förbättring av kvinnans ställning i reklam under de senaste åren.  

Att göra det på ett finurligt sätt o sätta någo element till, som tar bort det nakna, sensuellt får det 
vara! WOW! För flörten är jätte viktig för att vi ska må bra. Men då det blir helt för sexuellt o 
erotiskt, då reagerar jag negativt. 

De flesta respondenterna var ändå positivt inställda till reklam i allmänhet och ansåg 

att den är viktig på ett informativt och samhällsekonomiskt sätt. Flera ansåg att de inte 

skulle veta om nya produkter och tjänster, ifall det inte fanns reklam. En stor del av 

respondenterna ansåg även att reklam måste få finnas eftersom företag utan reklam 

inte kan sälja och klara sig på marknaden. Det fanns trots denna positiva inställning 

även en mediekritisk inställning, eftersom flera respondenter sade att de inte alltid litar 

på reklam och informationen de får via reklamen. Produkten eller tjänsten reklamen 

var om, påverkade även de flesta respondenternas åsikter angående reklamen. Om det 

var en produkt eller tjänst de var intresserade av eller hade ett konkret behov av, 

uppmärksammade de reklamen mer.  

[…] synfältet har smalna av med åldern, man orkar inte ta in så mycket, utan man fokuserar på 
det som e viktigt, familj o sånt. Men sen att ska ja ta kosttillskott, ska ja fa på massage, köpa ny 
cykel, ja tar de då ja behöver det. Men fastnar inte för varje reklam jag ser om cykel, jag är inte 
ointresserad men jag orkar inte fokusera. Konsumtionen blir annorlunda, man tror inte på allt, 
man e int mera positiv inställd, t.ex. köper ja dendä crèmen slätar det ut mina rynkor, för man 
har prövat på dom i tiotals år sporadiskt och de fungerar inte som på reklamen, de blev inte 
något bättre. 

Jag har följt med diskussioner om ren mat o.s.v. och vi är skeptiska i familjen mot så att säga 
Coca Cola reklam, där man gör reklam om något som är fullständigt vansinnigt. 
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6.1.2.1. Respondenternas tankar om reklammedium 

Det reklammedium som spontant nämndes mest var tv, tidningar och reklamblad som 

kom hem. Dessa reklammedium var även de som reklamen nådde respondenterna bäst 

via. Flera respondenter sade att de koncentrerar sig mest aktivt på innehållet i reklam 

som kommer via posten hem, såsom reklamblad eller tidningar. Alla respondenter såg 

dagligen på tv, i medeltal tittade de på tv 3 timmar/dag. De populäraste kanalerna var 

Yle TV1, MTV3, Yle Fem och Sveriges kanaler. Då det kom till tv-reklam nämndes ofta 

att det finns för mycket reklam, vilket leder till att man blir överstimulerad och inte 

uppmärksammar reklamen, t.o.m. blir immun mot den. Många sade även att de inte ser 

så noga på tv-reklam och inte fullt uppmärksammar den.  

Enligt respondenterna var reklamen irriterande då den avbryter tv-programmen och de 

flesta sade att de sysselsätter sig med annat då reklamen börjar (bl.a. hämtar dricka 

eller gör hushållssysslor). En del bandade in serier och hoppade över reklamen då de 

såg på bandningen. Dock sade flera respondenter att tv-reklam, jämfört med reklam på 

andra medier, kan vara mest effektiv eftersom den stimulerar så många sinnen med 

hjälp av den levande bilden. Åsikterna var så gott som tudelade om det var bra att en 

viss reklam visas ofta. Vissa ansåg att reklamen är mest intressant då de ser den första 

gången, medan de inte lägger märke till den på nytt, ifall den spelas flera gånger. Det 

var vanligt att dessa respondenter även ansåg att en reklam i sig kan vara bra men om 

den spelas för många gånger blir den dålig. Andra respondenter ansåg att de börjar 

lägga märke till reklamen först efter att de sett den några gånger och att de då först kan 

förstå den bättre samt tänka på eventuell handling.  

Kan se på ställenas utbud i olika resebroschyrer, de e med reklam o ja reser i läs stolen liksom, 
man drömmer att man ska komma ti nya ställen. 

Alla respondenter hade dagligen radion på, varav en del lyssnade mer aktivt på den och 

andra endast hade den som bakgrundsljud samt sällskap. Den absolut majoriteten av 

respondenter lyssnade på Radio Vega och sade att de inte lagt märke till att där skulle 

spelas reklam. Eftersom flera respondenter hade radion på hela dagen kunde endast 

några redogöra för hur många timmar dagligen de lyssnar aktivt på radio. De 

respondenter som kunde svara på detta sa att de lyssnar några timmar. Alla 

respondenter använde sig av internet, men flera sade att de ignorerade reklamen där 

genom att genast trycka bort den ifall den t.ex. uppenbarade sig medan de höll på att 

läsa dagstidningen online. Ingen av respondenterna sade att de byter kanal eller 

stänger radion p.g.a. möjlig reklam. 
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Radio Vega är på hela dagen, den e där, ibland stannar man upp och lyssnar.  

6.1.2.2. Reklamens påverkan på respondenternas känslor och konkreta handlingar  

Största delen av respondenterna ansåg att en reklam inte kan vara så maktfull att den 

får dem att känna sig bättre. Dock ansåg flera att de kan bli på gott humör eller bättre 

humör av reklam och ibland stannade de upp för att se på en tv-reklam som de sett förr 

och visste att är bra. Om reklamen innehöll glada människor eller fin natur kunde en 

bra känsla skapas. En del sa att de kunde känna sig bättre en kort stund efter reklamen 

men att de sedan lätt ändå kunde glömma reklamen. En del ansåg att reklamer 

kopplade till resor och tjänster överlag kunde starkare påverka på ett positivt sätt hur 

de kände sig. Några ansåg ändå att de måste själv prestera något för att känna sig bättre 

eller nöjdare. 

Kanske av en reklam där man skrattar, alltid då man är glad över nånting, åtminstone för 
stunden är man upprymd och känner sig bättre. Där är nog tv:n bättre än t.ex. tidningarna. Den 
levande bilden är en annan sak, mer makt i den. 

[…] den får inte mig att känna mig bättre direkt, utan den får mig att reflektera över det budskap 
som förs fram, som leder till att jag känner mig bättre. Öppnar på nytt mitt dataminne, aj 
herrjeess dedär, jaa. Jag hittar inte nya sidor hos mig utan de öppnar en kanal hos mig, de där 
hade jag inte kommit på att tänka på länge, t.ex. sånt som etiska frågor. […]Den ökar kanske inte 
insikten om mig själv men den öppnar en kanal, som en slags påminnelse. 

[…]då jag hade blivit änka, kände mig usel, tröstlös, jag hade obehagligt att leva o jag var ensam o 
då satt jag tv:n på, på dagen. Före det hade jag aldrig sett på tv före Kauniit ja Rohkeat, klockan 
fem. Men då satt jag tv:n på dagen o så kom de program med hela tiden reklam o då föll jag för 
två saker. Ingendera var billiga, för de va så fina saker. De presentera me långa reklamsnuttar, de 
va så bra! Vissa produkter skickade jag tillbaka, det var kosmetikan, men fick inte mina pengar 
tillbaka, inte heller någon glädje av det. Men då var de effektiv reklam, det kan med ha berott på 
hur jag kände mig då. Men ingendera av sakerna va bra, o dendä moppen jag har ha ja int alls 
använt. Men just då var de roligt. 

En reklam ledde inte så ofta till en direkt aktiv handling hos respondenterna utan 

startade oftast en tankeprocess över ett möjligt behov. Dock kunde reklamen påverka 

respondenten genom att ifall de råkade se en produkt i butiken kunde de köpa den, 

eftersom de sett en reklam och var nyfikna av nyheten. Oftast handlade det om 

produkter värda under fem euro (bl.a. matprodukter) och respondenterna sökte inte 

efter produkten genom att gå till en viss affär utan handlingen var starkt korrelerad 

med slumpen. Dock kom det även fram i flera fall att priset skall vara passande 

eftersom pensionärerna har en stagnerad pension, som ofta kan vara radikalt mindre 

än lönen de blivit vana med i arbetslivet. En respondent poängterade att de inte har 

chansen att påverka sina inkomster såsom de hade då de var i arbetslivet och kunde 

jobba upp sig. Dock nämndes även att utgifterna är mindre och de flesta respondenter 

sade att de inte bryr sig så mycket om erbjudanden (speciellt i dagligvaror), utan köper 
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det de behöver. Man såg ett klart behov av prismedvetenhet hos de flesta 

respondenterna. I vissa fall kunde man se spår av historien, då några respondenter 

nämnde sin barndom som påverkats av krigsåren, där konsumtionen var alldeles 

annorlunda än i dagens läge.  

Vi e kanske en fel grupp som du intervjuar, vi ha livet bakom oss o vi e int mera för samhället 
nån tillgång i och med att vi e pensionärer, vi ha gjort vårt dagliga jobb. 

I skolklassen hade man strumpor o strumpeband o man gick med samma tröja, som mamma 
stickat, tills den föll sönder. Jag vet att fast jag skulle gå tillbaks flera trappsteg bakåt 
ekonomiskt, så klarar jag mig, för jag klara mig på 50 talet med en tröja o ett par stövlar. Man 
behöv inte allt, men de e kiva att ha de bekvämare o bättre ställt.  

Men jag är född 1942 under krigsvintern, mamma sydde av gamla kläder nya, man fick köpa 
gamla kläder från butiken. Det kan ha påverkat mitt lite kritiska tänkande, int hela tiden nytt, int 
nytt genast då modet ändras. Det har kommit mera reklam med åren, vi internet, som kanske 
inte är så bra. 

6.1.2.3. Respondenternas åsikt om de äldre som segment  

Flera sade att de inte är ett lönsamt segment att rikta sig in på, speciellt då det kom till 

produkter eftersom de längs med åren skaffat sig allt de behöver. Respondenterna var 

intresserade av tjänster kopplade till upplevelser, såsom gymnastik, spa, massage, 

konserter och resor. Några respondenter nämnde att de inte anser det finnas för lite 

tjänster och produkter, samt reklam om dessa, som är riktade till just dem. Resten av 

respondenterna ansåg det finnas tillräckligt riktat till dem, men att dessa produkter 

eller tjänster även var riktade till andra segment. Produkter speciellt riktat till 

pensionärer ansågs av flera respondenter vara kopplade till sjukdomar eller försvagade 

sinnen, såsom glasögon för den försvagade synen. Bland respondenterna fanns en klar 

förståelse av att de finns och kommer att finnas, allt mer äldre samt att energinivån är 

hög hos dessa. 

För jag tycker att reklam ändå e mer riktad åt den befolkningsgrupp som jobbar, att de e ändå 
inte så mycket mer åt andra. Det är ett så stort hopp då man blir pensionerad, att man lätt 
känner sig lite utanför, att de inte riktar sig så mycket mot oss, fast de finns så mycket åldringar, 
vi har ju energi. […] Det finns pensionärsföreningar i varje by, men det finns ingen som kommer 
och gör reklam om nyheter, tjänster, produkter på området, för att bara marknadsföra via radio, 
tv o gratis bladen, så de kanske inte är det bästa stället för reklam inte. 

När de e lågkonjunktur o arbetslöshet borde man få mera företagare o säkert mera företagare 
med tjänster för äldre människor, int ser man såna reklamer, finns det intresse? […] Men det 
finns ingen som e villig som att satsa på nåt som e riktat ti 65 +. Man tar mer upp det i samband 
av politisk diskussion, t.o.m. politisk strid, istället för att göra något konkret. 

Nuförtidens äldre är inte som de äldre var förr. Förr i tiden då du var 60 år var du out! Du såg 
gammal ut, du orka inte, ålderdomshemmen såg förfärliga ut. Äldre människor idag så de reser, 
åker omkring, har sina seniordanser, rör på sig. Dagens 70 åring är som tidigare 80 åringarna, 
80 åringarna idag är som 90-åringarna var förr, och t.o.m. mer än tio år! 
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Ta också då in nånting i reklamen som pekar på att man har också de äldre som målgrupp. Då 
går budskapet hem, den här produkten, servicen är också riktad för äldre. Det måste markeras 
och gärna via reklam. 

Några respondenter nämnde på ett sätt eller annat ensamheten bland de äldre och 

gjorde även kopplingar till reklam. Vissa ansåg sig själv vara ensam medan andra 

berättade mer allmänt om ensamheten bland de äldre, samt det stora behovet av 

tjänster som får de äldre att aktivera sig.  

I reklam mot äldre måste man akta sig att de äldre inte känner sig via reklamen begränsade utan 
att de skall öppna deras möjligheter; jag kan också vara med! Det visar på deras möjligheter, inte 
deras begränsningar. Kanske jag ännu kan vara med på det där, möjligheterna. Man måste få de 
äldre ut från sina ensamma hus till gemensamma happenings! 

Men de e hemskt sorligt då man inte har någon ordentlig vän eller nånting, alla i min närhet har 
flyttat bort eller dött. Bara bekanta kvar. 

Somliga respondenter sade att de uppmärksammar reklam där personerna är i deras 

ålder eller lite yngre. Dock nämndes det av några respondenter att det är viktigt att 

dessa personer i reklamen ser fräscha och friska ut.  

Om det är en ung modell går budskapet inte alltid hem. En tjänst kanske kan få budskapet lättare 
fram, om det klargörs klart vad de är frågan om. Men då jag läser en tidning fastnar mina ögon 
på ett helt annat sätt, om det är en äldre person i reklamen än en ung. Om det är en ung person 
tänker jag att det här är något för de unga. Så fungerar mitt undermedvetande, så reagerar jag. 

När man läser den kolorerade pressen ser man 30-40 åriga kvinnor, yngre också och de ser 
fräscha, glada o trevliga ut. O egentligen så vill man ju personifiera sig med såna, men så märker 
man på morgonen då man vaknar att: herregud, jag liknar ju just mamma före hon dog. Så aha 
hördu, du e ju just 70, come on! Du kan int se ut som min dotter, som e 45. Men man vill inte se 
äldre sjuka, trötta, desillusionerade människor i reklam, man vill se de unga, glada, trevliga. Så 
att nu ska reklamen ändå vara åt det hållet o int skruttiga gamla tanter me käpp, ingen människa 
vill se sånt. Men sen vill man inte bara se 18 åriga skönheter, som just blommat upp o tycka att 
man skall ha samma kläder, makeup, o sånt som de har, då går man två generationer bakåt, o då 
känns det inte realistiskt mera.  

De kunde med finnas äldre damer, som kanske inte är så smala mera. […]Unga modeller alltid, 
jag vet att kläderna ser snyggast ut på dem, men man måste ha kläder på sig när man är äldre 
också. 

Några respondenter nämnde att det är viktigt att fonten är klar och tydlig samt att 

reklamen inte är alldeles för snabb. Reklamen fick inte heller reta sinnena för mycket 

med t.ex. oroliga blinkande element eller starkt ljud. Vissa nämnde försvagade sinnen 

kopplade till att de blivit äldre, som att de fått sämre hörsel, syn och blivit styvare. Som 

exempel kunde ett handikapp med synen leda till att respondenten föredrog att lyssna 

på radio jämfört med tv. 

För det gäller kvinnan generellt o int ändras hennes behov så mycket då hon blir äldre. Hon blir 
långsammare, styvare, hon ser sämre, perspektiven ändras med. Men nu finns gamla behov kvar 
och det är ju kläder, skor, smink som får vissa drag dock. T.ex. klackarna, de måste bara 
anpassas till den äldre kvinnliga kroppen. 



 

 

56 

6.1.3. Respondenterna som resenärer och spabesökare  

Då respondenterna fick berätta allmänt om sina resvanor fick man reda på att alla 

respondenter gillar att resa och gör resor åtminstone med pensionärsföreningen, både i 

Finland och utomlands. Så gott som alla respondenter arrangerade även själv resor och 

hade ett behov av att se nya städer och länder samt få omväxling i vardagen via resorna. 

En del av dessa gjorde ändå även resor till samma bekanta destinationer oftast p.g.a. 

släktingar eller vänner som var bosatta där. Ingen av respondenterna ville resa ensam 

och oftast reste de tillsammans med pensionärsföreningsgrupper, vänner, makar, barn 

eller barnbarn. Största delen av respondenterna sade att de rest mer då de var yngre 

och att resandet minskade med åren. Flera respondenter sade att de inte är 

intresserade av solsemestrar där man huvudsakligen vistas på stranden. Stadsresor 

inom Europa var populära bland respondenterna men några respondenter gjorde även 

resor utanför Europa. 

Min man och jag reser mycket överallt. Till Stockholm, Köpenhamn, bilar i Europa, på 
sommaren på festival till Riga, i höst på vin-resa till Spanien, för ett år sen på bilresa i Australien 
i en månad. Vi vill se nya platser! 

Tidigare så reste jag långa vägar, det var inget hinder, det gör jag fortsättningsvis. Jag anpassar 
min hälsa efter avståndet. Hittills har jag inte haft några begränsningar. Jag tänker leva länge o 
då när krafterna blir svagare kommer att resa inom Finland och fokusera på närmare resor. 

De flesta respondenter besökte spa anläggningar, speciellt mycket i Estland p.g.a. det 

billiga priset samt att mycket spa resor arrangerades dit. De huvudsakliga orsakerna för 

spa besök var avkoppling och de flesta ansåg sig få positiv energi av besök på spa 

anläggningar. Några respondenter kopplade spa besök med känslan av pånyttfödelse. 

För respondenterna var det viktigt att spa har ett bra utbud av kvalitativa behandlingar 

som går lätt att boka. Den populäraste behandlingen bland respondenterna var 

massage, andra populäraste var fotvård. Vissa respondenter var även intresserade av 

ansiktsbehandlingar samt specialbehandlingar såsom massage med heta stenar och 

saltrum. Respondenterna ansåg även att god mat, service och hygien var viktigt på spa 

anläggningar.  

Spa besök ger nog välbefinnande, alla behandlingar, helt välmående. Att man känner att det här 
njuter jag av, åj vad det här e skönt! 

Det är alldeles underbart, de e så avkopplande, att någon sköter om en o behandlar en. De e som 
man sku va pånyttfödd då behandlingen är över o man går ut därifrån. 

Majoriteten av respondenterna föredrog att resa så att de även övernattade på 

destinationen. Orsaken till detta var att de ansåg sig bli mer avslappnade på det sättet 

samt få mera ut av resan. Några nämnde att det finns en viss stress inblandad i 
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dagsbesök till spa anläggningar eftersom man vet att man skall hem och inte bl.a. har 

ett hotellrum dit man kan gå under dagen. Fastän respondenterna föredrog att 

övernatta, eliminerade de inte dagsresor och sade att de är intresserade även av dem, 

speciellt om de är färdigt arrangerade.  

Spa besök ger mig en skön känsla av att ja har skött min hälsa först o främst. De blir en 
upplevelse sak, av positiv art, jag upplever de absolut positivt, innan man far har man 
förväntningar, oftast infrias de ju o så känner man att man e lite pånyttfödd, de ger ganska 
mycket. O då talar jag främst om besök med övernattningar. Dagsbesök hinner inte ge samma 
slags pånyttfödelse. De behövs övernattning o att man kan gå runt lite, se på omgivningen, om 
man har en natt där. De e som en miniresa med vattenelementet med. 

Flera respondenter sade att det är bra om det finns ordnat program på spa 

anläggningarna, såsom dans och musik på kvällarna. För vissa respondenter var det 

viktigt att det fanns motionsmöjligheter, såsom vattengymnastik eller gym medan 

andra inte var så intresserade av att aktivt motionera på sin spa-semester, utan 

intresserade av avslappning och lätta promenader. 

Jag motionerar inte då jag är på semester, då är jag på semester. Men ändå mår jag bättre efter 
en spa semester efter fotvård känns det bättre att gå, fötterna är lena och massage är ju alltid bra 
för kroppen. Det är lyx. 

Några personer besökte inte spa-anläggningar. Orsakerna till detta var varierande, som 

exempel ville inte en respondent besöka anläggningen för att hon var skeptisk mot 

hygienen och blev irriterad på ångan p.g.a. att hon använde glasögon. En annan 

respondent besökte inte spa anläggningar för att hennes man inte kunde simma och en 

tredje p.g.a. urinvägsinfektion. Dessa respondenter var ändå intresserade av 

behandlingar. Det var endast en respondent som inte var intresserad av behandlingar 

överhuvudtaget.   

Jag har varit på massage, två kurer med axelmassage då jag var i arbetslivet, men annars när jag 
inte har nå fel, jag är frisk, så ja behöver inte behandlingar. 

6.1.4. Respondenternas åsikter om Hotell Långviks reklamer 

Före visningen av reklamerna frågades respondenterna om det sett marknadsföring av 

Hotell Långvik. De flesta svarade att de sett reklam i dagstidningar men största delen 

av respondenterna hade inte hört vare sig radioreklamen eller sett tv-reklamen tidigare. 

Somliga respondenter nämnde spontant att de även sett Hotell Långviks 

marknadsföring via olika realitets tv-program som filmats där. Många ansåg att det 

tidigare, för ungefär några år sedan, fanns betydligt mer reklam om Hotell Långvik. 

Flera ansåg att de kunde ha mer reklam över sig och att det varit väldigt ”tysta” under 

den senaste tiden.  
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Alla respondenter hade hört talats om Hotell Långvik och i allmänhet kopplades 

hotellet till lyx, lugn och vacker natur. Av respondenterna hade 12 av alla 17, ca 71 %, 

besökt Hotell Långvik. Av dessa 12 kvinnor hade några besökt Hotell Långvik flera 

gånger och fyra kvinnor hade övernattat. Ingen av respondenterna hade varit på ett spa 

dagsbesök. Endast de fyra övernattande kvinnorna hade besökt spaet eftersom resten 

av kvinnorna som besökt Hotell Långvik varit på dagsbesök kopplat till evenemang 

(bl.a. fester) som ordnades i restaurangutrymmen. Två av de övernattande 

respondenterna hade tagit en behandling. De fem personer som inte besökt Hotell 

Långvik sade att orsaken var att det inte blivit av eller att det känts för nära. Alla dessa 

fem var ändå intresserade av stället och kunde tänka sig göra ett besök. De 

respondenterna som redan besökt Hotell Långvik sade även att de kunde tänka sig 

besöka det på nytt.  

Den mest förekommande allmänna åsikten om Hotell Långviks tv- och radioreklam var 

att de var korta och koncisa. Vissa ansåg detta som positivt, medan en del saknade mer 

information, såsom exempel av pris eller erbjudande. De flesta såg en koppling mellan 

reklamerna, genom att innehållet och rösten i reklamen var samma. Dock var somliga 

osäkra av innehållet samt om det var exakt samma, i båda reklamerna. Endast två av 

respondenterna (som alla var finlandssvenska) kommenterade att reklamerna var på 

finska och skulle hellre ha mottagit den, eller ens en del av den, på svenska eller 

engelska.  

Radioreklamen var kort, tydlig, oromantisk, bra nog. Så undrar jag, något man inte får påpeka 
mer i Finland, kunde det ha funnits något på svenska? Såsom: Välkommen till Långvik! 

Åsikterna var delade om reklamerna, vissa gillade dem medan andra inte gjorde det. 

Det var vanligt att respondenterna endera gillade båda reklamerna eller inte gillade 

någondera. Alla respondenter ansåg att tv-reklamen var bättre än radioreklamen, 

eftersom den var mer beskrivande p.g.a. de visuella elementen. Detta ledde till att de 

sade att de efter tv-reklamen kunde tänka sig besöka Hotell Långvik medan 

radioreklamen inte påverkade dem så starkt. Dock ansåg flera respondenter att Hotell 

Långvik är för nära deras hem, att det inte skulle kännas som en resa där de kommer 

undan vardagen, ifall de skulle åka dit. 

P.g.a. denna tv-reklam kunde jag tänka mig åka dit för ett veckoslut, om jag var längre ifrån än 
Esbo. Med pjollrande champagnen, pjollrande bubbelbadet, bekväma tofflorna och fina maten. 
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6.1.4.1. Hotell Långviks radioreklam 

Då det kom till radio reklamen gav respondenterna positiva kommentarer om att 

reklamen sa direkt sitt ärende och att det inte blev oklart vad man gjorde reklam över. 

Många ansåg den vara saklig, klar och troligen väcka tankar samt kännedom speciellt 

hos människor som inte hört om Hotell Långvik från förr. 

Såhär ska de vara, exakt, aha de här e det de berättar om, jag anser att människor inte lyssnar så 
noga, om de blir utsvävningar så att säga. 

En del av respondenterna ansåg reklamen vara en typisk reklam och att många företag 

gör liknande radioreklamer. Detta ledde till att radioreklamen ansågs lätt drunkna i 

massan. Somliga ansåg att radiorösten var monoton och icke fascinerad över 

innehållet. De som inte gillade reklamen beskrev den ofta som tråkig, ointressant, 

neutral och intetsägande. Flera respondenter saknade svar på varför de borde åka till 

Hotell Långvik och ansåg reklamen inte svara på den frågan eller väcka några känslor. 

Endast en respondent kommenterade negativt hänvisningen till internet och 

motiverade detta med att alla äldre inte använder internet och uppfattade därför 

reklamen som orättvis. Några andra nämnde dock då reklam allmänt diskuterades, att 

alla äldre inte kan använda internet eller använder det endast för praktiska behov 

såsom banktjänster eller tidningsläsning.  

Ja tyckte inte om hans röst. Appellera absolut inte till kvinnor. Lite gladare person, en typ som 
får en att få lite vibrationer. Det här var alldeles för tosikko för att tycka att Hotell Långvik är 
trevligt. Mera lekfull röst och touch. […] Men varför skulle jag vilja fa till Hotell Långvik p.g.a. 
det där han sa, vad sa han egentligen? Ingenting. Vad ska ja gö i Långvik spa, int vet ja varför ja 
ska fa dit? Varför de e så skönt att vara där? Att de e mitt i lugna naturen: att man kan gå långa 
promenader, fint spa, härlig mat o de e riktigt avslappnat allt igenom.  

Den var inte slående, inte var den heller motbjudande. Men den var mycket neutral och grå. 

6.1.4.2. Hotell Långviks tv reklam 

Då det kom till tv reklamen gav respondenterna positiva kommentarer om att den var 

vacker, vilket gjorde den lockande. Många beskrev reklamen med orden lyx och 

inbjudande. Hos de respondenter som besökt Hotell Långvik väcktes många positiva 

minnen och längtan tillbaka via reklamen. Ingen respondent sade att reklamen var 

extra bra på något sätt.  

Nu ger de en lyxig inblick i det, positiv reklam, man börjar tänka att jaa dedär sku va skönt att gå 
på. De såg trevligt ut, jag är positivt inställd. 

De negativa kommentarerna handlade oftast om att reklamen var för knapphändig och 

kort. Även i tv-reklamen saknade några respondenter information och exempel om 
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varför de borde fara till Hotell Långvik och vad den konkreta nyttan är. Några 

respondenter var av den åsikten att reklamen bytte scenerna för snabbt vilket gjorde 

den hektisk och svår att följa. Några respondenter ansåg det vara onödigt att visa 

receptionen och att den biten kunde ha skippats och andra bitar istället presenterats en 

längre tid. En viss medie- och samhällskritik syntes även i respondenternas svar. 

Den var lockande, men jag vet att verkligheten inte ser ut sådär, för de flesta bokar ju ett vanligt 
hotell rum, så reklamen är såsom många andra mycket förskönande.  

De kopplas sådana element i reklamen som vi vet att är ett sånt fruktansvärt problem i vårt 
samhälle. […] Det börjar med spa avdelningen: flaskan, o så va de skålande glasen, o så va det 
restaurangen o där försvann maten bakom glasen, för glasen var dominerande. Alkoholen kan 
vara en krydda till, men inte huvudändamålet. […] Det var inte ens en vacker mynning på flaskan 
det såg ju ut som en ölflaska, skulle de ha varit nåt sirligt, skulle man ha kunna sett det som 
estetiskt, men nu var det nästan brutalt. Det som är utmärkande för den finska mentaliteten det 
skall vara robust, det kulturella som finns hos engelsmännen o fransmännen de saknas i vår 
kultur. Jag utgår från att vill jag ha vin till maten, finns det på det här stället. 

Det kom inte lika många kommentarer om rösten i tv reklamen, fastän det var samma 

röst som i radioreklamen. Vissa ansåg rösten ha en mer positiv ton i tv-reklamen och en 

respondent ansåg det vara konstigt att reklamen gjordes av en man. 

E de så att de fokuserar på män? Då de va en man som gjorde reklamen, då man tänker på spa 
tänker man på kvinnor, de e ju en kvinnovärld många gånger. E de en ny målgrupp de söker? 

6.2. Det empiriska materialets analys 

Det empiriska materialet kommer till näst att analyseras med hjälp av de teorier som 

presenterats tidigare i denna avhandling. Analysen är starkt kopplat till syftet, vilket är 

orsaken att syftets olika delar (se figur 14) är kopplade till analysens underrubriker. Ur 

figur 14 framgår vilka avsnitt som stöder vilken syftesangivelse. 
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Figur 14 Avhandlingens syftemodell uppdaterad i förhållande till det empiriska 
materialets analys 

6.2.1. Reklamens och livskvalitetens förhållande 

Enligt Voigt och Pforr (2014) har efterfrågan på och utbudet av wellnessturism 

påverkats av sex olika megatrender. I denna avhandling fanns det starka spår av fyra 

megatrender. I denna avhandling får följande fyra megatrender stöd av teorin som tar 

upp tillsammans sex megatrender. 

• Ökad medvetenhet om hälsans betydelse  

• Den hektiska vardagsrytmen 

• Konsumentens värderingar. Mindre fokus på skrytsam materialism och 
istället ett intresse för en enklare livsstil, där man även tänker på sin 
omgivning  

• Ökande antalet seniorer (”babyboomer generationen”)  

Då man tolkar empirin visar det sig att respondenterna inte nämnde de två andra 

trenderna. Dessa var skräddarsydda produkter och tjänster samt en längtan av 

spiritualitet och att finna livets mening. Jag anser att en orsak till att empirin inte 

visade ett behov av skräddarsydda produkter, var att de intervjuade ansåg att det finns 

ett utbud av alla tjänster och produkter de behöver. Spiritualiteten nämndes troligen 

inte för att det kan anses vara ett känsligt ämne. Enligt min åsikt ligger åldern som 

orsaken till att respondenterna inte nämnde trenden ”finna livets mening”. 

Respondenterna verkade självsäkra och vara nöjda med sig själv.  

Sy$e	  

6.2.1.	  Utreda	  reklamens	  och	  
livskvalitetens	  förhållande	  

6.2.2.1	  Utreda	  vad	  de	  kvinnliga	  äldre	  
konsumenterna	  värderar?	  	  

	  Öka	  förståelsen	  för	  kvinnliga	  äldre	  
konsumenters	  beteende	  och	  åsikter	  
samt	  de	  bakomliggande	  orsakerna	  

6.2.2.	  Öka	  förståelsen	  om	  hur	  de	  nås?	  	  
6.2.3	  Hur	  och	  varför	  de	  tolkar	  samt	  

reagerar	  på	  reklam?	  
	  Ex	  Hotell	  Långviks	  tv-‐	  och	  radioreklam	  
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Enligt Koskela (2013) är de äldre kvinnliga konsumenterna intresserade av att ta hand 

om sitt eget välmående vilket även fick stöd av det empiriska materialet eftersom alla 

respondenterna sade att hälsan är viktig i deras vardag. Då man jämför Rahman, 

Mittlehammar och Wandschneider (2005) påverkare av livskvalitet med det empiriska 

materialet, kan man se att respondenterna nämnde vissa påverkare mer än andra. 

Hälsa, sociala förhållanden och samhörighet i det lokala samhället var de påverkare 

som ansågs vara viktigast för respondenternas livskvalitet. Man kunde förstå att 

emotionell wellbeing var viktigt för respondenterna och hade en stark koppling till de 

sociala förhållandena alldeles som teorin sade. Personlig säkerhet och 

omgivningskvalitet nämndes minst, vilket kan bero på att respondenterna ansåg det 

vara mest självklara påverkare. Materiell wellbeing var inte viktigt för respondenterna 

att uppnå eftersom de redan hade allting de behövde. Enligt De Pelsmacker, Geuens 

och Van Den Bergh (2013) har den upplevda bristen på och ringa tillgången till 

produkter på grund av krig samt recessioner lett till ett sparsamt och kritiskt köp 

beteende, där köp kan leda till skuldkänslor. Vissa respondenter sade att krigstiden 

påverkar fortfarande deras köpbeteende genom att de vet att de klarar sig med mindre 

och inte är materialister. Ingen respondent nämnde ändå skuldkänslor av köp eller ett 

behov av att köpa rabatterade produkter eller tjänster. Dock var prismedvetenhet 

viktigt för dem. 

Empirin visade att respondenterna ville uppleva nytt via äventyr och skapa nya minnen 

via besök till nya ställen, vilket för dem skapade livskvalitet. Empirin hade ett starkt 

samband med Kotler, Armstrong och Parment (2013) teori, om att de äldre 

konsumenterna har ett intresse av upplevelser, restauranger och resmål de inte är 

bekanta med från förr. I Boksbergers och Laessers (2009) forskning av senior 

marknaden inom turism hittades tre olika seniorsegment, varav respondenterna starkt 

hörde segmenten ”grizzled explorers” och ”retro travellers”, eftersom de ville resa till 

nya ställen.  

6.2.1.1. Känna sig bättre av reklam?  

Empirin visade att de äldre kvinnliga konsumenterna kunde av reklam känna sig 

bättre, bli på gott humör, men att denna glädje endast var kortvarig. Kortvarigheten 

beskrevs med att de kunde vara glada en stund, men att reklamen efter en tid kunde 

helt glömmas. I fall där respondenterna kände sig bättre kortvarigt, måste reklamen 

ändå vara väldigt bra, med element av bland annat glada människor och resor. 
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Grönroos (2008) beskriver värde för kunden som en tjänst relaterad handling, som gör 

att denna är eller känner sig bättre i efterhand; ”they are or feel better off then before”. 

Empirin stödde delvis teorins nämnda handling, eftersom kvinnorna ansåg att reklam 

inte direkt kan få dem att långvarigt känna sig bättre, då de bland annat måste prestera 

något (göra en handling) för att uppnå den känslan. Ändå visade det sig att reklamen 

kunde vara maktfull och påverka respondenternas tankesätt på ett djupare plan, genom 

att väcka tankar hos dem. Respondenternas sinnesstämning var även en påverkare 

enligt empirin som visade att respondenterna kunde vara mer mottagande, beroende 

på bland annat deras humör. Enligt respondenterna kunde reklamen vara uppiggande 

om de var ledsna eller på dåligt humör. Detta stämmer ihop med De Pelsmacker, 

Geuens & Van Den Bergh (2013) som anser att det kan vara svårt att veta hur en 

konsument reagerar på marknadsföringskommunikation eftersom omständigheter 

såsom konsumentens mål, intressen, attityder och sinnesstämning kan variera.  

6.2.2. Hur nås de kvinnliga äldre konsumenterna?  

Respondenternas svar indikerar att de äldre finländska kvinnliga konsumenterna 

föredrar att få reklam via tv och direkt utskick. Empirin indikerade att internet används 

av de äldre kvinnliga konsumenterna men att det inte är det effektivaste reklammediet, 

för att nå segmentet i fråga. Enligt Armstrong och Kotler (2009) är den snabbast 

växande marknadsföringsformen online-marknadsföringskommunikationen, där 

företag både marknadsför sig och skapar kundförhållanden via internet. Enligt 

Lehtonen (2014) kan de äldre konsumenterna vara känsliga och negativt inställda för 

hänvisningar till internet. Då man tar dessa teorier i beaktande är det viktigt för företag 

att satsa på online-marknadsföringskommunikation, men även komma ihåg att inte 

slopa den traditionella marknadsföringskommunikationen, eftersom det finns segment 

som nås bäst via bl.a. tv- och radioreklam. Jag anser att orsaken till att de intervjuade, 

som alla använde internet, ignorerade reklamen på det ifrågavarande mediet, beror på 

en slags ovana. Största delen av deras liv har respondenterna varit utan internet och 

blivit vana att få sin reklam via de traditionella reklammedierna. Reklamen via internet 

kan leda till skeptiska tankar, som ofta är en naturlig mänsklig reaktion till förändring, 

oberoende om förändringen är positiv eller negativ.  

Då empirin jämförs med för och nackdelarna med tv-reklam enligt Bergstöm (2012), 

Belch och Belch (2007), Clow och Baak (2012) samt Westerståhl och Bonde-Teir 
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(2005) fanns det vissa likheter. Respondenterna nämnde de för- och nackdelar som i 

figur 15 är understreckade.  

 

Figur 15 De understreckade för- och nackdelarna av tv-reklam som respondenternas 
nämnde  

Källa: (Bergstöm 2012:60-62, 244; Belch & Belch 2007:338-341; Clow & Baak 

2012:225, 227; Westerståhl & Bonde-Teir 2005:38) 

Respondenterna såg i medeltal tre timmar/dag på tv vilket inte stämde med Finnpanels 

(2015a) nationella tv-mätarundersökning som visade att finländska kvinnor i åldern 

65-99 under år 2014 i medeltal såg fyra timmar och 36 minuter på tv dagligen. I samma 

undersökning jämfördes tiotals tv-kanalers popularitet varav YleTV1 var populärast 

medan MTV3 kom på andra plats vilket stämde med empirin. Fastän respondenternas 

tv-tittartid var tre timmar istället för fyra timmar 36 minuter, visar empirin att de 

finländska kvinnliga äldre konsumenterna effektivt nås via tv. Dock bör påpekas att 

respondenterna hade väldigt svårt att säga tittartiden i medeltal eftersom denne kunde 

påverkas av bland annat veckodag och årstid. Finnpanels nationella tv-

mätarundersökning undersökte kvinnor i åldern 65-99 medan denna avhandling hade 

respondenter i åldern 65-85. En tolkning kan vara att timmarna man ser på tv troligen 

ökar i samband av att man blir äldre, eftersom äldre ålder ofta leder till mer svårigheter 

i rörelse och mindre ork.  
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Empirin gav inte lika djupt resultat då det kom till spontana tankar om radio reklam 

som tv-reklam, eftersom majoriteten av respondenterna lyssnade på radio kanalen Yle 

Vega, där reklam inte spelades och p.g.a. det inte var lika bekanta med detta 

reklammedium. Respondenterna sade att då de lyssnar på radio har det en funktion 

som bakgrundsljud. Ifall respondenterna lyssnade på radiokanaler där reklam förekom, 

ansåg de att radioreklamer ofta är intetsägande och att de inte uppmärksammade det. 

Då respondenterna fick höra Hotell Långviks radioreklam väcktes ändå åsikter. De 

ansåg att reklamen bland annat var tråkig, intetsägande och monoton. Enligt Bergstöm 

(2012) är en effektiv radioreklam för lyssnaren underhållande, glädjande och 

bildskapande. Clow och Baak (2012) påstår att bildskapandet och repetitionen är två 

orsaker till att radioreklamen förflyttas från lyssnarens korttidsminne till 

långtidsminne. Ingen av respondenterna nämnde bildskapande i samband av 

radioreklamen som spelades. Enligt Belch och Belch (2007) kan t.ex. radioreklamen 

effektiviseras då man har liknande element i olika reklammedium. Genom att använda 

sig av t.ex. samma röst i tv- och radioreklam kan lyssnaren göra en koppling mellan 

reklamerna. Majoriteten av respondenterna gjorde en koppling mellan reklamerna, 

men ingen nämnde en effektiviserad effekt. Detta kan dock bero enligt mig på att 

lyssnaren själv inte alltid märker effekten som skapats av kopplingen. 

6.2.3. De kvinnliga äldre konsumenternas rektioner på och tolkningar av 
reklam 

Enligt Ottesen (2001) är marknadsföringskommunikationens uppgift att klargöra bland 

annat vilka behov utbudet tillfredsställer, på ett upplysande sätt. Empirin indikerar att 

det är väldigt viktigt att reklamen gör detta. Nyttan och mervärdet skall även komma 

fram via reklamen, såsom Echeverri och Edvardsson (2012), Clow och Baak (2012) 

samt McNeil och Ragins (2005) indikerat. Reynolds & Rochon (1991) teori om att det 

är viktigt att skapa en stark koppling mellan konsumentens personliga värderingar och 

företaget, genom effektiv, nyttobeskrivande samt övertygande reklam, stämmer alltså 

fortfarande. Empirin visar att det är även essentiellt att reklamen har ett ärligt innehåll 

och skapar förtroende, alldeles som Söderlund (2014) hävdat. Respondenternas ålder 

och livserfarenhet kan vara en av orsakerna till att de var mediekritiska och ansåg att 

ärlig reklam upplysning är viktigt. 

Enligt Clow och Baak (2012), är det lätt att få tittarens uppmärksamhet genom att 

använda sig av kreativitet och intresseväckande element såsom medryckande musik, 

humor samt sexigt innehåll. Av empirin kan tolkas att humor som element är väldigt 
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viktigt i all reklam och har en positiv påverkan på konsumenten. Empirin visade att 

sexigt innehåll såsom nakenhet, ansågs ändå vara negativt i reklam. Musiken i 

reklamen nämndes inte av respondenterna. Enligt Belch och Belch (2007) samt 

Söderlund (2014) har kvinnobilden som ges via reklam fått mycket kritik eftersom den 

kan innehålla stereotypier om kvinnor, sexuell provokation och onåbara skönhetsideal. 

Teorin fick stöd av empirin, där kvinnobilden i reklam kritiserades, speciellt då den 

innehöll de ovannämnda elementen. 

Enligt bland annat De Pelsmacker, Geuens och Van Den Bergh (2013), rekommenderas 

att man i reklam inte påpekar att konsumenten blir äldre eller använder sig av 

seniorpositionering, eftersom det kan väcka känslor av isolering. Merparten av 

respondenterna ansåg sig isolerade från omvärlden, då det kom till reklam riktat till 

dem. Många ansåg att det inte finns tillräckligt reklam riktat till dem och att reklamen 

huvudsakligen har att göra med produkter kopplade till ”ålderdomskrämpor”, istället 

för basbehov eller tjänster som de hellre skulle ta emot reklam om. Peter och Olson 

(2010) påstår att de äldre konsumenterna är intresserade av hudvårds-, hälso-, 

skönhets-, vitamin- och mineralprodukter samt att de utgör även en bra marknad för 

mediciner som gör deras aktiva vardag lättare. Respondenterna visade intresse av 

reklam för alla andra av de ovannämnda produkterna, förutom vitamin-, mineral- och 

medicinprodukter. Fastän respondenterna var intresserade av sitt utseende, stämde 

empirin inte totalt med Darrosch (2010) teori om att vara en bra människa och se ung, 

smal och vacker ut motiverar kvinnor. Indirekt kunde man tolka att respondenterna 

motiverades av att se smala ut (fysiskt välmående genom bl.a. motion) och vackra ut 

(psykiskt välmående via bl.a. kosmetika). Flera av de äldre respondenterna ansåg det o-

naturligt och strävade inte till att se unga ut, eftersom de inte ansåg sig vara unga. 

Orsaken till att Darrosch (2010) teori inte stämmer då det kommer till strävan att se 

ung ut, är troligen att teorin handlar om kvinnor i allmänhet och inte endast äldre 

kvinnor. Empirin stämde bättre med Koskela (2013) som menar att de finländska 

kvinnor, som hör till de stora åldersklasserna, förhåller sig naturligt till att de åldras 

och har lättare att acceptera sig själv nu än då de var yngre. 

Empirin indikerade att en annan orsak till att de äldre kvinnliga konsumenterna kände 

sig isolerade via reklam, var att modellerna i reklamerna väldigt sällan var i deras ålder, 

som de skulle ha föredragit. Empirin stämde inte ihop med Peter och Olson (2010) om 

att teman enligt, och modeller i, målgruppens ålder har blivit vanligare i reklam och att 

den äldre konsumenten exemplifieras som aktiv, klarsinnad och energisk i situationer 
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där denne gör allt från att spela tennis till att bli kär. Empirin fick bland annat stöd av 

teorin från Hudson (2010) och Koskela (2013) som skildrade att det finns en större 

chans att den äldre konsumenten gör ett köp, om modellen i reklamen istället för 

tonåring, är i målgruppens ålder eller några år yngre.  

Då man tolkar empirin kan man se att de äldre kvinnliga konsumenterna gärna tar 

emot reklam och anser att reklamen har både en informativ funktion för dem som 

individer och en företagsekonomisk funktion inom samhället. Empirin stämmer ihop 

med Fennis och Stroebe (2010) som framför att reklamens individuella funktioner 

måste synas, d.v.s. syftet med reklamen bör vara att endera eller både, informera och 

övertyga målgruppen som vill nås. Reklamen har förutom individuella funktioner även 

funktioner i samhället som att skapa arbetsplatser, underlätta tävling mellan företag 

och delvis finansiera massmedia.  

6.2.4. Kvinnor som spadagsbesökare 

Empirin visade att största delen av respondenterna sade att de rest mer då de var yngre 

och att resandet minskade med åren. Empirin stämde bra ihop med Lehtonen (2014) 

som påpekar att inte ens hälften av de äldre konsumenterna reser överhuvudtaget, men 

eftersom den sammanlagda mängden äldre konsumenter är så stor, bildar de ett för 

turismindustrin betydande segment. Resultatet var överraskande eftersom man ofta 

kopplar möjligheten till resande med tid, som man vidare kopplar ihop med en av 

resurserna pensionärer har.  

Enligt Puczko och Smith (2012) reser turister för att komma bort från sin vardag vilket 

även var fallet enligt empirin. Ett dagsbesök till närliggande ställen ansågs av 

respondenterna vara för nära vardagen och inte ge den behövda avkopplingen. Dock 

var respondenterna osäkra eftersom de inte gjort ett sådant dagsbesök och majoriteten 

sade sig vara villiga att prova göra ett spa dagsbesök.  

Spa besök i allmänhet gav respondenterna avkoppling och behandlingarna ansågs som 

kraftgivande upplevelser alldeles som Koskela (2013) beskrivit. Enligt empirin var spa 

besök inte så starkt kopplat till wellnessturism, eftersom förebyggande av sjukdomar 

inte var en orsak för respondenternas spa besök. Mueller och Lanz Kaufmann (2001) 

teori stämde dock då det kom till den professionella kompetensens relevans i en 

wellnesstjänst. Då definitionerna av wellnessturist Mueller och Lanz Kaufmann (2001) 

och wellbeingturist Björk (2011) jämförs, kan man dra konklusionen om att 
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respondenterna i denna avhandling var wellnessturister eftersom de hade en 

huvudsaklig koncentration på avkoppling och njutning. 

Enligt Monteson och Singer (2004) behöver och njuter kvinnor av spatjänsterna samt 

behandlingarna, varav de tre populäraste är ansiktsvård, pedikyr och manikyr. Empirin 

stämde delvis med detta då det visade sig att de populäraste behandlingarna var 

ansiktsvård, pedikyr och massage. Samma forskares teori om att kvinnorna är de mest 

lojala spakunder, som vill skapa ett långvarigt förhållande med ”sitt spa” och 78 % 

återvänder till samma spa stämde inte med empirin eftersom ingen nämnde att de ville 

skapa detta slags förhållande. Jag anser att orsaken till att det inte fanns ett intresse för 

skapande av förhållande var att empirin visade att de äldre konsumenterna hade ett 

stort behov av att uppleva nya ställen.  
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7 KONKLUSION  

I detta kapitel sammanfattas resultaten. Detta görs genom att presentera konklusioner 

gentemot syftet och genom praktiska förslag till uppdragsgivaren Hotell Långvik. 

Förslagen kan även utnyttjas generellt av andra företag. Förslag på vidare forskning 

presenteras även i detta kapitel. 

7.1. Konklusioner gentemot syftet 

Då man ser på avhandlingens syfte (se figur 16) kan man utifrån det dra vissa 

konklusioner. Det fanns ett förhållande med reklam och livskvalitet, fastän förhållandet 

var väldigt svagt. De äldre kvinnliga konsumenterna uppskattade bra och informativ 

reklam. Man såg en relation i att det kvinnorna värderade överlag i sitt liv och sin 

vardag, värderade de även i reklam. De flesta nämnde socialt umgänge och hälsan som 

det viktigaste i sin vardag, vilket även enligt dem var bra att se i en reklams innehåll. 

Speciellt det sociala umgänget gillade de att se i reklam via glada människor såsom par 

och barn. Då de kom till hälsan gillade de nyttiga tjänster och produkter men ansåg 

ibland att det endast gjordes reklam av hälsoprodukter för segmentet de äldre. De 

saknade reklam som vore riktat till just dem över dagliga produkter såsom kläder, skor 

och mat.  

 

Figur 16 Avhandlingens syfte i hanken 

De kvinnliga äldre konsumenternas beteende och åsikter var ofta starkt kopplade till 

deras barndom samt andra händelser som hänt i deras liv. De hade ett kritiskt 

tänkande då det kom till reklam och trodde inte på ”mirakelprodukter”. De uppskattade 
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ärlighet i reklam. En reklam ansågs vara ärlig om den inte överdrev nyttan eller 

underskattade priset. Det var viktigt för de äldre konsumenterna att vara prismedvetna 

och att få exempel på pris via reklam. Då det kom till kritan var ändå inte priset det 

viktigaste i samband av möjlig konsumtion. De äldre konsumenterna var mer 

intresserade av nya upplevelser (via bl.a. resor), framom produkter. De ansåg ofta att 

de skaffat längs med åren allt de behövde.  

Merparten av respondenterna var positivt inställda till reklam och ansåg denna ha en 

funktion för dem personligen samt i samhället. Reklam via tv samt direkt utskick (bl.a. 

reklamblad eller tidningar) uppskattades mest av de intervjuade och de lade även mest 

märke till denna slags reklam.  

7.2. Förslag till uppdragsgivaren  

Man bör ta i beaktande att Hotell Långviks tv- och radioreklamer som visades för 

respondenterna, inte var utformade specifikt för segmentet de äldre kvinnliga 

konsumenterna. Det kunde vara lönsamt för Hotell Långvik att rikta reklam direkt till 

detta segment p.g.a. den stora köpkraften, intresset av spa tjänster och dagsbesök.  

Segmentet visade även ett klart intresse av Hotell Långviks tjänster, men majoriteten 

ansåg att företaget haft för lite marknadsföringskommunikation under de senaste åren. 

Alla respondenter hade hört talats om Hotell Långvik och den största delen av 

respondenterna hade besökt hotellet och kände att de ville besöka stället på nytt. I 

allmänhet kopplades hotellet till lyx, lugn och vacker natur.  

Ifall Hotell Långvik skulle vilja marknadsföra sig för de äldre kvinnliga konsumenterna, 

rekommenderas att marknadsföringskommunikationen skulle vara direkt riktat till 

segmentet, eftersom det är något som uppskattas och saknas enligt dem. Tv-reklam 

eller direkt utskick, såsom reklamblad eller reklam i tidningar, vore det bästa eftersom 

empirin visar att segmentet nås bäst via dessa reklammedium. Empirin och teorin 

indikerar att effektiv reklam skulle innehålla humor och praktisk information såsom ett 

exempel på pris eller ett erbjudande.  

Hotell Långvik kunde bland annat ha ett specialerbjudande för spa dagsbesök under 

vardagar för ett billigare pris. Pensionärskortet kunde vara ett lätt sätt för 

konsumenterna att bevisa att de är pensionärer. Ordnade dagsutfärder med buss kan 

även vara en bra idé, eftersom en del pensionärer inte har bil eller körkort till sitt 

förfogande, vilket behövs för att bekvämt kunna besöka Hotell Långvik. Eftersom 
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empirin och teorin av bland annat Mittlehammar och Wandschneider (2005) påpekar 

att det sociala umgänget är viktigt för konsumenterna, kunde detta även bli en delorsak 

för ett dagsbesök, ifall spa besöket skulle planeras för en större grupp. Det 

rekommenderas att Hotell Långvik skulle ha samarbete med pensionärsföreningarna 

och tillsammans med dem ordna dagsbesöks paket. Som exempel kunde ett dagsspa 

paket för Kyrkslätt Pensionärer innehålla: busstransport från Kyrkslätt, lätt lunch, 

rundtur på hotellet, inträde till spa avdelningen (med gym), eftermiddags 

”supersmoothie” (serverad vid spaavdelningens jacuzzibar) och busstransport tillbaka 

till Kyrkslätt(se figur 17). Eftersom det ryms ca 50 personer i en buss och likaså på spa 

avdelningen skulle en jämn balans skapas i arrangemanget. De som skulle vilja ha 

behandlingar kunde beställa dem i förväg. Eftersom empirin visade att massage är den 

populäraste behandlingen kunde denna behandling vara på special erbjudande. Fastän 

empirin och teorin huvudsakligen behandlade kvinnor kunde paketet även lämpa sig 

för män eftersom flera av de äldre kvinnliga konsumenterna föredrog att resa 

tillsammans med sina män.  

 

Figur 17 Spa dagsprogram exemplifierat 

Undersökningen gjord av Ellis (2008) rekommenderar att ett hotell med spatjänster 

bör inkludera spa i all marknadsföringskommunikation. Enligt Stenbäck (telefonsamtal 

26.11.2014) marknadsförs spaavdelningen sällan ensamt, men avdelningen syns och 

nämns ofta i marknadsföringskommunikationen. Om marknadsföringskommunikation 

specifikt för det ifrågavarande segmentet skulle utvecklas, skulle det vara 
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rekommenderat att spaavdelningen huvudsakligen skulle marknadsföras så att 

budskapet om dagsbesök till avdelningen vore klart. McNeil och Ragins (2005) framför 

att för en person som inte är bekant med spa från tidigare, är dagsspan ett sett att 

bekanta sig med tjänsten, varefter tröskeln är lägre att boka en spasemester med 

övernattning. Ifall man först skulle få lockat de äldre konsumenterna på dagsbesök 

kunde de med större sannolikhet boka övernattning, vilket även kunde ske på 

veckodagar som vore lukrativt för Hotell Långvik.   

Själva reklamen bör presentera personer som är i segmentets ålder, för att segmentet 

skulle känna att reklamen är riktad för dem. I marknadsföringskommunikationen bör 

tas i beaktande segmentets livserfarenhet och att denne lett till att de ser kritiskt på 

reklam. Störande element kan vara överdrifter eller försköning av sanning, som kan 

leda till att de blir besvikna och inte anlitar tjänsten igen. Då det kommer till de 

stilistiska lösningarna kan en klar font på ljus bakgrund vara den bästa lösningen.  

Ifall de äldre konsumenterna beslutar sig för att besöka spa avdelningen är det viktigt 

att de är medvetna om när och hur de kan boka behandlingar. Empirin indikerade även 

att bra service, hygien, kvalitativa behandlingar och avslappnande stämning är viktigt 

på spa. Empirins indikation av bra service får stöd av Lindqvist och Björk (2000) som 

påpekar att service av hög kvalitet är viktigt då man vill skapa lojalitet hos de äldre 

resande konsumenterna. Enligt Hudson (2010) forskning om de äldre konsumenterna 

som resenärer, är segmentet intresserade av resor som innehåller nyanser av följande 

tio lösningar och element: 

• Upplevelser 

• Nostalgi (t.ex. ställe som kopplas med sentimentala minnen) 

• Bekvämlighet och snabbhet 

• Autenticitet (t.ex. interaktion med lokalbefolkning) 

• Kvalitativ service 

• Miljövänlighet (t.ex. ekologiska lösningar) 

• Hälsomedvetenhet (t.ex. mat) 

• Spirituella retreater  

• Kunskap och lärdomar (genom nya aktiviteter) 
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• Skräddarsydda och personliga lösningar (t.ex. träningsprogram) 

Då teorin jämförs med empirin rekommenderas Hotell Långvik att satsa mest på 

upplevelser, bekvämlighet och snabbhet samt kvalitativ service i samband av sina 

spatjänster för de äldre konsumenterna. Bekvämligheten är starkt kopplad till 

Lindqvist & Björk (2000) teori om den fysiologiska dimensionen som kan förändras 

hos de äldre konsumenterna genom bland annat synliga knä- och höftproblem och 

mindre synlig känslighet för varma och kalla temperaturer. Lehtonen (2014) påpekar 

att förändringarna kopplat till åldern hos den äldre konsumenten leder till att de 

föredrar bekväma och lättillgängliga lösningar. Detta är något Hotell Långvik bör ta i 

beaktande om de planerar tjänster för de äldre konsumenterna.  

7.3. Förslag till vidare forskning 

I framtiden ser jag flera olika intressanta infallsvinklar ifrån vilka man kunde forska de 

äldre konsumenterna. Man kunde bl.a. forska i hur vissa händelser eller årtal i 

historien har påverkat tankarna om reklam hos ett visst segment (t.ex. födda inom en 

fem års radie). Det vore även intressant att undersöka nostalgins påverkan på den 

upplevda reklamen. Hudson (2010) anser att det även kan vara lukrativt att använda 

sig av nostalgi genom kända personer från de äldre konsumenternas ungdom. Orsaken 

för att de äldre konsumenterna gör resor kan även vara kopplat till nostalgiska attribut 

såsom års- och födelsedagar. (Hudson:2010). De äldre finländska konsumenternas 

tankar om reklam via andra medium såsom internet vore även intressant att få en 

bredare inblick i, eftersom det är ett växande reklammedium. 

Den rena motsatsen till de äldre konsumenterna, det vill säga barn, samt deras åsikt om 

reklam bl.a. kopplat till livskvalitet, kunde vara intressant att forska mera i. Inom det 

segmentet finns det dock mycket etiska begränsningar, som kan leda till utmaningar. 

Då det kommer till tjänster kopplat till spa vore det intressant att få veta mera om de 

finländska manliga konsumenterna samt deras behov och värderingar.  
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

ALLMÄN INLEDNING 

Berätta lite om dig själv, vad är viktigt för dig i din vardag?  

Hurudan reklam väcker din uppmärksamhet? Intressant reklam? 

Hur ofta leder en reklam till en handling d.v.s. att du köper en tjänst, varför?  

Hurudan reklam gillar/ogillar du i allmänhet? Intresserad/ointresserad av? Budskapen 
i dessa reklamer? 

Finns det reklam som får dig att känna dig bättre efter att du sett den?  

Vilka marknadsföringskanaler gillar du bäst att ta emot reklam från?  

Andra kommentarer/tankar om reklam? Reklam av tjänster? 

 

ALLMÄNT OM RESANDE & SPA 

Berätta om dina resvanor? 

Vad är viktigt för dig då du reser? 

Då du reser föredrar du att besöka nya ställen? 
- Om ja, vill föredrar du att resa med likasinnade resenärer i grupp & guide eller utan 
grupp & guide? 

Gillar du mera att göra dagsbesök- eller övernattnings resor? (t.ex. spa) 

Brukar du besöka spaanläggningar? 
- Nationellt, internationellt? Vilka, favoriter? Varför, varför inte? Hur ofta? Med vem? 

Vad ger spa besök dig? 

Hurudana slags tjänster skulle du vara intresserade av vid samband av spa? Varför?  

Vad är viktigt för dig på ett spa? 

Vad får dig att göra ett dagsbesök till ett spa? 

 

OM HOTELL LÅNGVIK 

Vad är de första tankarna du kommer på då jag säger Hotell Långvik?  
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Är du bekant med Hotell Långvik från förr/ har du besökt Hotell Långvik? 
- om du har besökt hotellet, hur var det, skulle du vilja besöka på nytt?  
rekommendera? 
- om du inte besökt hotellet, varför? Kan du tänka er göra ett besök? 

Hur anser du i allmänhet att Hotell Långvik marknadsför sig? Har du sett deras reklam 
någonstans?  

Jag presenterar radioreklamen 
-Har du hört reklamen tidigare? 
- Hurudana känslor väcktes nu/då (om du hört den förr)? 
- Vad får denna reklam dig att tänka på? 
- Vände sig reklamen till dig? 
- Jag är ute efter känslomässiga, kognitiva och beteende mässiga reaktioner 
- Hur den kunde vara bättre o.s.v. 
- Får denna reklam dig att vilja besöka Hotell Långvik? 
- Koppling med reklamen & spaet? 
Allmän diskussion om radioreklam; 
- Lyssnar du mycket på radio, vilken/vilka kanaler? I medeltal hur många timmar/dag? 
- Hurudan radioreklam gillar du? Ogillar du?  Brukar du byta kanal då reklamen 
börjar?  

Jag visar tv-reklamen 
-Har du sett reklamen tidigare? 
- Hurudana känslor väcktes nu/då (om du sett den förr)? 
- Vad får denna reklam dig att tänka på? 
- Vände sig reklamen till dig? 
- Jag är ute efter känslomässiga, kognitiva och beteende mässiga reaktioner 
- Hur den kunde vara bättre o.s.v. 
- Får denna reklam dig att vilja besöka Hotell Långvik? 
- Koppling med reklamen & spaet? 
Allmän diskussion om tv-reklam; 
- Ser du mycket på tv? Vilka kanaler? I medeltal hur många timmar/dag? 
- Hurudan tv-reklam gillar du? Ogillar du? Brukar du byta kanal då reklamen börjar? 
-Upplevde du att dessa två reklamerna hade likheter? 

Till sist spelar jag vid behov upp radio reklamen och omedelbart efter det visar jag tv 
reklamen. 
-Upplevde du nu, att dessa två reklamerna hade likheter? 
-Väcks några till tankar, känslor eller åsikter då jag presenterar dessa på nytt? 
- Är det något annat du vill tillägga? 
- Är du villig att berätta din ålder, absolut frivilligt? 
- Avhandlingen kommer att publiceras och hittas… 
- Jag kontaktar er, ifall ni vunnit gåvokortet 
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BILAGA 2 SKÄRMDUMPAR AV HOTELL LÅNGVIKS TV REKLAM 
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BILAGA 3 BREV TILL RESPONDENTERNA 

Hej, 
 
 
Mitt namn är Bettina Vikman och jag studerar mitt sista år på Hanken med 
marknadsföring som mitt huvudämne. Som bäst håller jag på att skriva min 
magisteravhandling med målet att utexamineras till ekonomie magister våren 2015. 
 
Jag skulle vara intresserad av att få göra en personlig intervju till min avhandling. Jag 
har frågor gällande marknadsföring och reklam. Intervjun tar ca 20-30 minuter och 
bandas in. Anonymitet garanteras och alla svar kommer att behandlas konfidentiellt.  
 
Jag har som mål att intervjua ca 15-20 pensionerade kvinnor från Kyrkslätt, Sjundeå 
och Esbo. Bland dessa respondenter lottar jag ut ett gåvokort för två personer till Hotell 
Långviks spa avdelning (värde 50 €). 
 
Jag skulle uppskatta om du ville ställa upp på en intervju. Ifall du är villig att ställa upp, 
kan du ge dina kontaktuppgifter till pensionärsföreningsrepresentantens namn 
(beroende på ställe), så kontaktar jag dig och vi kan boka en tid. Mina preliminära 
datumförslag är xx.xx.xxxx och xx.xx.xxxx. 
 
 
 
Med vänlig vinter hälsning, 
Bettina Vikman 
0500xxxxxxx 
bettina.vikman@student.hanken.fi 
 
 
 
 


