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Syfte: Vi har för avsikt med denna uppsats att utifrån ett samhällsperspektiv studera den 

rådande hälsotrenden i samhället. Vi vill bidra till en förståelse av hur det kommer sig att 

hälsa är en växande trend.  

 

Metodik: Uppsatsen präglas av en kvalitativ metod samt av ett hermeneutiskt synsätt, 

detta för att vi vill skapa en förståelse för det problem vi kommer att studera. Vi kommer 

använda oss av en deduktiv ansats då vi utgår från befintlig teori som styr forskningen och 

utformningen av frågorna till intervjupersonerna. Vi kommer att genomföra en empirisk 

fallstudie av tre olika spaanläggningar i sydöstra Sverige.   

 

Analys och Diskussion: Vi har genom analys av teori och empiri konstaterat att det råder 

en hälsoboom både nationellt och internationellt, samt att trenden funnits längre än vad vi 

trodde, nämligen över 20 år. I och med denna studie har vi funnit att det finns många 

obesvarade frågor vilka vi kommer att belysa i kapitlet avslutande reflektioner. 
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1 Inledning 

I detta kapitel kommer problemet vi valt att studera att presenteras. Kapitlet inleds med 

översiktlig bakgrundsfakta, därefter följer en intressant diskussion kring det problem studien 

grundas på. 

1.1 Bakgrund 

Hur ofta får du känslan av att det skulle vara skönt och avkopplande att bli ompysslad på ett 

spa? Vi har genom massmedia uppmärksammat att hälsa är en trend, att det pågår en 

”hälsoboom” i samhället just nu. Det visas alltifrån tv-program om hälsa och kost till böcker 

om hur människor ska leva hälsosammare. Det har slagit oss att flera hälsosamma livsstilar 

ofta förknippas med olika behandlingar, att spabranschen har ökat tror vi är ett bevis på detta.  

Budskapet från media, till exempel tv-programmet ”Du är vad du äter” samt 

marknadsföringen av viktklubbar, speglar det samhälle vi lever i, där hälsa ständigt är i fokus.  

Detta anser vi har bidragit till att hälsoindustrin kommit att bli en framgångsrik sektor. 

Utvecklingen inom hälsoindustrin är av stort intresse för många olika parter exempelvis 

träningsanläggningar, hälsokostbutiker, friskvårdsföretag. Trenden har medfört att företag tar 

till vara på denna tillväxt och ser möjligheter att etablera och kapitalisera sig på marknaden. 

Vi har uppmärksammat att dessa företag grundar sin verksamhet på trenden som råder i 

samhället, nämligen människors känsla av att de vill förverkliga sig själva och unna sig lyx i 

vardagen.  

 

I en broschyr från ett spa i Kalmar går det att läsa denna formulering om vad kunden erbjuds: 

”Du är den viktigaste personen Du har , 

Därför är det extra viktigt att Du tar hand om Dig så att Du orkar  

med alla de krav som omgivningen ställer på Dig.  

När du kommer till mig är Du den viktigaste personen för mig och  

jag ska ta hand om Dig så att Du verkligen känner Dig sådan!  

Jag ska göra mitt bästa för att Du ska gå härifrån och känna  

Dig vederkvickt, fräsch och snygg så att Du vill komma  

tillbaka och låta mig bli Din paus i vardagsbestyren” (Terdell, 2007).  

Här finner vi att företaget utgår från att kunden ser sig själv och sin hälsa som något viktigt att 

ta hand om och vårda. 
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”När tid är en bristvara och stress ett faktum för allt fler människor blir spalivsstilen, med 

regelbundna besök på spa ett självklart val för allt fler” (Spaus ab, 2007). 

 

Redan för ungefär 5000 år sedan användes källorna i staden Merano i Italien till spabad, det är 

det äldsta kända spabadet som fortfarande är i bruk. Bad med terapeutiska syften tros 

egyptierna ha använt redan 2000 f Kr (platinumspas.se). I Norden finns det sedan länge en 

lång tradition av hälsofrämjande behandlingar av olika slag. Detta har med tiden utvecklats 

och en del av den nutida hälsoindustrin finns inom spabranschen, vilken under de senaste åren 

uppnått framgång. Ordet spa kommer ursprungligen från det latinska ordet ”salus per aqua” 

och det betyder ”hälsa genom vatten” (Spaus ab, 2007). Spa är även namnet på en kurort i 

Belgien, den hade sin storhetstid på 1700-talet. Vid den tiden var den en av de mest berömda 

kurorterna och samtida med Baden-Baden, Bath, Karlsbad och Marienbad. Redan på 1600- 

och 1700-talet uppstod kurorter i Norden, detta efter att Urban Hjärne (1641-1724) gjort 

vattenanalyser vid Medevi Brunn, dessa visade att vattnet bidrog till hälsofrämjande effekter. 

Städerna i Sverige växte och det bidrog till dålig hygien för människorna, i och med det 

började badanläggningar etableras efter 1850-talet och framåt. I början av 1900-talet 

öppnades hälsohem i Sverige. Under 1970- och 1980-talet startade en hälsovåg i USA, i och 

med den uppstod en löpartrend och en gymtrend med bland annat Arnold Schwartznegger 

som förebild. Det blev status att vara frisk samt att ha en stark och vältränad kropp. En 

medvetenhet om att leva sunt och träna växte fram. Intresset för hälsohemmen har med tiden 

minskat och flera av dem har ändrat koncept och istället övergått till spaverksamhet (Spaus 

ab, 2007). 

 

Spa är inget skyddat namn, ingen kan stämmas för att namnet används felaktigt. ISPA är en 

internationell organisation som arbetar med att upplysa konsumenterna om vad spa står för 

och vilken kvalitet de förväntas leverera (Billetun, 2007). I och med att intresset för spa 

fortsätter att öka blir det alltmer viktigt att kvalitetssäkra branschen. Svenska spahotell är en 

förening vars mål är att sprida kunskap om, och främja utvecklingen av svenska 

spaupplevelser. De vill kvalitetssäkra spabegreppet och tydliggöra vad kunderna/gästerna kan 

förvänta sig av en spavistelse. För att få vara medlem i föreningen måste spahotellen passa in 

på den branschidentitet och branschstandard föreningen har fastställt (Svenskaspahotell, 

2007). Svenska Spahotell har också gemensamma nyckelord, dessa är:  
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• Vatten ska vara en röd tråd genom spakonceptet,  

• Balans mellan rörelse, vila och näring,  

• Naturligt, exempelvis ska behandlingsprodukter som vatten örter, lera och oljor vara 

naturliga. Miljön samt mat och dryck ska även de vara naturliga.  

• Lärande, det ska finnas möjlighet för spabesökaren att lära sig något som förbättrar 

den egna livsstilen och välbefinnandet.  

• Känslan ska vara avkopplande och ge energi (Svenskaspahotell, 2007). 

Svenska Spahotell förklarar att nyttan och skälen till att besöka en spaanläggning är att 

spabesöket ska ge hälsa och ökat välbefinnande, ett helare och friskare liv, mindre skadlig 

stress och mer flödande energi samt bättre balans (Svenskaspahotell, 2007). Enligt Kerstin 

Florian lanserades ordet spa i USA på 1980-talet, i Sverige har det använts sedan 1989. 

Vidare skriver hon att intresset för spa i Sverige har ökat mycket den senaste tiden, vilket har 

lett till att det etablerats många nya spaanläggningar (kerstinflorian.se, 2007). 

I och med denna tillväxt inom hälsoindustrin ökar även konkurrensen mellan aktörerna inom 

spabranschen. För att kunna vara konkurrenskraftig och positionera sig på marknaden krävs 

det att aktörerna har en utvecklad strategi. Alla organisationer oavsett bransch använder olika 

strategier för att bli lönsamma (Roos et al 2004). ”Strategi är ett medvetet sökande efter en 

handlingsplan som utvecklar och förstärker företagets konkurrensfördelar… De farligaste 

konkurrenterna är de som är mest lika det egna företaget” (Roos et al 2004, s. 16). 

1.2 Problemdiskussion 

Vid fortsatta spekulationer kring det vi tagit upp i bakgrunden finner vi utvecklingen inom 

hälsoindustrin mycket intressant. Utvecklingen av hälsotrenden har medfört olika 

konsekvenser, både positiva och negativa. Vi har fått en känsla av att företag använder sig av 

att människor vill känna sig mer hälsosamma. Media påverkar människor att känna sig 

ohälsosamma och otillräckliga genom de ideal som finns. Karin Johannisson skriver om 

begreppet utbrändhet som många människor idag får diagnostiserat. Detta till följd av att de 

inte klarar av att leva upp till alla krav och förväntningar från omgivningen och sig själva, de 

blir därmed trötta. ”Vår trötthet är en hetvara” (Johannisson, 2007 s.4), med det menar hon 

att många i samhället tjänar pengar på tröttheten, exempelvis media, politiker, stressexperter, 
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rehabiliterare samt livsstilscoacher och så vidare (Johannisson, 2007). Här ser vi tydligt vilken 

möjlighet hälsoindustrin har att tjäna pengar på den ”trötthet” det skrivs om och som många i 

samhället upplever. Spabranschen har potential att erbjuda det många människor idag 

eftersträvar, exempelvis avkoppling, fysisk och mental träning samt behandlingar av olika 

slag.  

 

Varför är det då intressant att studera hälsotrenden? Vi anser det vara intressant eftersom 

många människor berörs av hälsotrenden. Hälsoindustrin har kommit att bli en stor och 

omfattande marknad som erbjuder produkter och tjänster, vilka enligt vår mening är 

eftertraktade av konsumenterna. Det är inte bara hälsotrenden som är intressant utan vi menar 

att trendfenomenet i sig är intressant i och med att trender finns i alla branscher. Innebörden 

av hälsotrenden uppfattas positivt av många men vi är kritiska och menar att den kan få 

negativa konsekvenser, såsom att människor inte kan kontrollera trendens påverkan. Vi tror 

att detta kan ge uttryck i form av anorexi och bulimi. Fastän Hollywood ligger långt ifrån 

Sverige påverkas vi av deras trender. Vi kan se detta genom att size zero, en liten klädstorlek, 

påverkar normen och idealen för hur människor tror att de ska se ut. Vi anser att hälsotrenden 

påverkar en del branscher positivt, exempelvis sko- och klädindustrin för att människor är 

intresserade av att idrotta, motionera samt är måna om utseendet. Vi tror att hälsotrenden kan 

gynna företag, särskilt de som arbetar med friskvård samt att ”vanliga” företag blir mer 

medvetna om att det är fördelaktigt att ha en hälsosam personal och på så vis minska 

sjukskrivningskostnaderna. Genom iakttagelser kan vi konstatera att hälsa ligger i tiden. Det 

råder högkonjunktur i Sverige vilket bidrar till att det finns människor som har råd att unna 

sig vardaglig lyx. Det vi tidigare nämnt i bakgrunden och i problemdiskussionen har skapat ett 

intresse hos oss, och lett oss in på följande problemformulering.  

1.2.1 Problemformulering 

 

”Hur kommer det sig att hälsa är en växande trend?” 

 

Vi har gjort ett antagande att hälsa är en trend i samhället och vi vill undersöka hur det 

kommer sig. Vi har valt att studera spabranschen för att vi anser det vara tydligt inom denna 

bransch att hälsoindustrin växer samt att många affärsidéer uppstår i och med hälsotrenden. 

Vi kommer att ta oss an problemet ur ett samhällsperspektiv, detta går likt en röd tråd genom 
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uppsatsen. Med detta menar vi att utgångspunkten för uppsatsen är den pågående 

diskussionen kring hälsa i samhället, exempelvis trender om hur människor förväntas vara och 

synen på människan historiskt och i nutid.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att bidra till en förståelse av hälsotrenden i samhället. Vi vill 

skapa en egen bild samt förståelse för den rådande hälsotrenden, detta genom en empirisk 

fallstudie av tre olika spaanläggningar i sydöstra Sverige.  

1.4 Avgränsning 

Vi finner det inte realistiskt att studera hela hälsoindustrin, därför har vi valt att avgränsa oss 

till spabranschen inom hälsoindustrin i Sverige. Att spabranschen valdes beror på gjorda 

iakttagelser där vi funnit att spaanläggningar ökat både nationellt och internationellt. Vi 

kommer att genomföra denna uppsats som tidigare sagts ur ett samhällsperspektiv för att på 

ett övergripande sätt genomföra denna studie. Vi har också avgränsat oss geografiskt då vi 

kommer att studera tre olika spaanläggningar i sydöstra Sverige. Detta för att det underlättar 

möjligheten till studiebesök samt att tiden för denna uppsats har varit begränsad. I vår studie 

kommer vi inte att göra några jämförelser mellan olika substitut inom hälsoindustrin, vi 

kommer istället att fokusera på spabranschen. Vi menar att detta ger oss djupare kunskap och 

förståelse för att diskutera varför hälsa är en växande trend. 
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 2. Metod 

För att kunna studera den växande hälsotrenden kommer vi i detta kapitel behandla och 

motivera de metoder vi har valt att använda.  

2.1 Angreppssätt 

2.1.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Inom samhällsmetodiken finns det två olika metodiska angreppssätt, det ena är kvalitativ 

metod och den andra är kvantitativ metod (Holme och Solvang, 1997). Det som avgör vilken 

metod som ska användas, menar Patel och Davidson (2003), är hur undersökningsproblemet 

är formulerat. Är forskaren i första hand intresserad av att söka ett svar på en fråga bör denne 

använda statistiska bearbetnings- och analysmetoder, en kvantitativ metod. Handlar problemet 

däremot att tolka och förstå bör forskaren använda verbala analysmetoder, det vill säga 

kvalitativ metod (Patel och Davidson, 2003). Vi har valt att använda den kvalitativa metoden 

för att den ska ge ett primärt förstående genom insamlande av information, vilken ska leda till 

djupare förståelse för det problem vi studerar. I utformandet av problemformuleringen har vi 

utgått från den kvalitativa metoden eftersom vi vill tolka och förstå det problem vi valt att 

studera.  

 

Det som karaktäriserar den kvalitativa metoden är närheten till källan informationen hämtas 

ifrån (Holme och Solvang, 1997). Infallsvinkeln i kvalitativa studier är ofta naturalistisk, med 

det menas att ”forskare försöker samla in data i situationer som är naturliga” (Bryman och 

Bell, 2005 s.51). En av orsakerna till att vi valt den kvalitativa metoden är att vi kommer att 

genomföra intervjuer vilket enligt Bryman och Bell (2005), är exempel på kvalitativa 

metoder. Vi valde inte den kvantitativa metoden då den är mer strukturerad och formaliserad, 

den präglas även av kontroll från forskaren. Det är forskarens uppfattning eller tolkning av 

den insamlade informationen som i den kvalitativa metoden kommer i första hand (Holme och 

Solvang, 1997).  

 

Kvalitativ forskning fokuserar mer på ord än på siffror. Den vill ”förstå den sociala 

verkligheten genom att undersöka hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet” 

(Bryman och Bell, 2005 s.297).  För att uppnå värden som är mer än materiella, exempelvis 

hur människor tolkar och upplever situationer, är inte kvantitativa mätningar relevanta. 
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Wallén (1993) skriver att människor inte handlar efter hur det borde vara eller hur det faktiskt 

förhåller sig, utan deras agerande sker utefter egen uppfattning.  Han menar att det inte finns 

något sätt att ”mäta” dessa upplevelser som människor har.  

2.2  Val av forskningsstrategi  

2.2.1 Induktiv och deduktiv ansats 

Två synsätt måste tas hänsyn till när en uppsats ska skrivas, det är det deduktiva synsättet och 

det induktiva synsättet. I denna uppsats har vi valt att använda oss av det deduktiva synsättet. 

Detta val eftersom det deduktiva synsättet innebär att teorin styr forskningen, medan det 

induktiva synsättet kännetecknas av att teorin är ett resultat av forskningen (Bryman och Bell, 

2005). Induktion innebär att utgångspunkten för forskningen är att samla in data och utifrån 

det dra mer generella och teoretiska slutsatser (Wallén, 1993). Det deduktiva synsättet kan 

beskrivas likt en process, grunden är att forskaren utgår från teorier för att sedan i en process 

komma fram till slutsatser inom det studerade området (Andersen, 1998).  

 

Vi kommer, likt den process Andersen beskriver, att bygga upp en referensram utifrån 

befintlig fakta som är relevant till vår problemformulering. Därefter kommer vi genomföra en 

empirisk fallstudie som innehåller tre intervjuer. Detta för att sedan analysera och diskutera 

varför hälsa är en växande trend. 

2.2.2 Fallstudie  

Vi har valt att använda fallstudie som design när vi studerar de olika spaanläggningarna 

eftersom en fallstudie innebär att en undersökning görs på en avgränsad grupp. Exempel på 

”fall” kan vara en organisation eller en situation, i vårt fall spabranschen inom hälsoindustrin. 

Utgångspunkten för en fallstudie är ett helhetsperspektiv som ska ge så fyllig information det 

går (Patel och Davidsson, 2003). Fallstudie som metod innebär att forskaren studerar vad som 

sker under verkliga förhållanden, fördelen med fallstudie är att ingående kunskap fås om det 

som studeras (Wallén, 1993). Forskarens mål är att på ett grundligt sätt belysa fallet (Bryman 

och Bell, 2005). I och med att vi kommer att studera en trend i samhället passar fallstudie bra, 

då den tillämpas när forskare vill studera processer och förändringar (Patel och Davidsson, 

2003). 
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2.3 Urval 

Bryman och Bell (2005) skriver att det finns olika sätt att välja ut intervjupersonerna på, ett 

sätt är bekvämlighetsurval. Det innebär att de som får svara på forskarens frågor är de som för 

tillfället finns tillgängliga. Holme och Solvang (1997) menar att resultaten kan vara 

missvisande vid bekvämlighetsurval eftersom de vanligtvis inte är representativa, vilket är 

något forskaren måste beakta. Vi har valt att använda bekvämlighetsurval då vi genomför 

intervjuer på tre spaanläggningar för att de är närliggande och tillgängliga. Att intervjua tre 

spaanläggningar  ger en vidare bild och djupare förståelse för de olika företagens syn på 

”hälsotrenden”. Nedan följer en presentation av de olika företagen. 

 

Zoma Massage SPA 

Zoma Massage SPA är ett handelsbolag, de har funnits sedan 1991 i Kalmar och 

verksamheten bedrivs i hyrda lokaler vid äventyrsbadet i Kalmar. Fram till 1998 erbjöds 

endast massagebehandlingar, men 1999 öppnades spaavdelningen med fem behandlingsrum. 

De erbjuder flera olika typer av kurbad, kroppsinpackningar, kurpaket och 

massagebehandlingar. Zoma Massage SPA använder Kersin Florians produkter i alla spa-

behandlingar. ”Vår grundtanke är att både ge dig en upplevelse och en kunskap om hur du 

kan ta hand om dig själv” (www.zoma.se).  

 

Hotell Skansen 

Hotell Skansen ligger i Färjestaden på Öland, deras historik sträcker sig från 1811. Sedan 

1984 driver familjen Norén hotellet, idag är det en modern anläggning med hög teknisk 

standard. De erbjuder konferens, god mat, trevliga aktiviteter samt spabehandlingar. 

Spaanläggningen består av fem behandlingsrum, bastu, inomhuspool, motionsrum och 

jacuzzi. ”Vi hoppas din vistelse på Skansen SPA, Öland blir din oas där Du kan samla kraft 

och bli väl omhändertagen av våra terapeuter” (www.hotelskansen.com). 

 

Skedemosse Gård 

Skedemosse Gård är beläget på Öland och erbjuder Bed and Breakfast och har en 

spaanläggning, de erbjuder ett naturnära boende med personligt bemötande samt 

spabehandlingar året om. Detta för såväl dagbesökare, spavistelsebesökare samt övriga gäster. 

I samtliga spabehandlingar används Kerstin Florians produkter. På gården finns även en  
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historisk utställning om Skedemosseguldet, vandringsleder och natursköna områden 

(www.skedemosse.se).  

2.4 Validitet och reliabilitet 

Patel och Davidson (2003) skriver att validitet och reliabilitet står i förhållande till varandra 

vilket gör att dessa två inte går att behandlas var för sig. Bryman och Bell (2003) menar att 

reliabilitet, vilket betyder tillförlitlighet och pålitlighet, handlar om frågan om resultatet vid en 

undersökning blir det samma om den skulle genomföras på nytt eller om undersökningen 

skulle påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga företeelser. Det är viktigt att intervjufrågor 

inte är ledande, det är även betydelsefullt att respondentens svar är personliga och inte 

påverkas av intervjuaren. Holme och Solvang (2003) menar att det är viktigt att veta om 

informationen forskaren handskas med är pålitlig och giltig. Kvalitativa studier där 

undersökningarna har en större närhet till det som ska studeras gör det möjligt för oss att styra 

vår medverkan (Holme och Solvang, 2003). Vi anser det vara viktigt att vara medvetna om 

materialets tillförlitlighet och pålitlighet. Det vi måste vara införstådda med är det Holme och 

Solvang (2003) skriver, nämligen att forskarens upplevelse av situationen kan vara felaktig. 

Vid sammanställning av intervjuerna är det viktigt att ha i beaktande att inte vinkla eller 

förvränga respondenternas svar utifrån våra egna upplevelser av situationen.  

 

Begreppet validitet går ut på att slutsatser som dragits från en undersökning värderas om de 

har med varandra att göra. Begreppet validitet innefattar att det som avses att mätas verkligen 

mäts. Exempelvis kan validiteten vid intervjuer stärkas om båda forskarna är med personligen 

vid intervjuerna, för att på så sätt ta till sig största möjliga mängd information vilken i annat 

fall skulle förloras (Bryman och Bell, 2005).  

2.5 Vetenskapligt förhållningssätt 

Patel och Davidson (2003) skriver att det finns två vetenskapliga förhållningssätt, dessa två är 

positivism och hermenuitik. Vi har valt att i denna uppsats anta ett hermeneutiskt synsätt. 

Hermenuitik handlar om att forskaren tolkar genom att se till innebörder eller sammanhang 

som är bakomliggande eller dolt i det som direkt framträder eller kan observeras i en text, 

samtal eller handling (Wallén, 1993). Hermenutiken är likt en motpol till positivismen där 

grunderna för den mänskliga existensen studeras, tolkas och begrips (Patel och Davidson, 

2003). Begreppet positivism kommer från en fransk sociolog vid namn Comte, han ansåg att 
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det gick att skapa kunskap vilken både var positiv och utvecklande för mänskligheten. Den 

sökta kunskapen ska vara verklig, våra sinnen och vårt förnuft ska kunna uppfatta den. 

Positivismen förknippas med kvantitativa metoder och är vanlig inom naturvetenskapen 

medan hermenuitikern står för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem. Vi har valt ett 

hermeneutiskt synsätt för att det uttrycker det sätt vi vill angripa vårt problem på, i och med 

att forskarrollen är öppen och engagerad. Hermeneutikern menar att det går att förstå andra 

människor genom att tolka exempelvis uttryck i det talade språket och människors handlingar. 

Positivisterna däremot vill förklara fenomen (Patel och Davidson, 2003).  

2.6 Tillvägagångssätt… 

2.6.1 … vid datainsamling av primär och sekundärdata 

Det finns olika sätt att samla in data på och beroende på vilket sätt som används kan 

informationen se annorlunda ut, exempelvis primär- och sekundärdata. Den data forskaren 

själv samlat in vid exempelvis intervjuer, kallas primärdata och data från tidigare publicerat 

material kallas för sekundärdata (Andersen, 1998). Vi har i denna uppsats använt både primär- 

och sekundärdata. Sekundärdatan består av litteratur, vetenskapliga artiklar, Internet samt 

broschyrer från respondenter inom det område vi studerar. 

  

Något vi författare måste ta hänsyn till vid insamlandet av data, speciellt vid primärdata, är 

det Holme och Solvang (1997) skriver, att de egenskaper författarna besitter är av betydelse 

vid bedömningen av trovärdighet av det insamlade materialet. I denna uppsats har vi valt att 

använda tre intervjuer vilka utgör vår primärdata. Holme och Solvang (1997) skriver vidare 

att primärkällor föredras framför användandet av sekundärkällor. Detta för att primärkällor är 

beskrivningar från verkligheten, dessa använder sekundärkällorna och är följaktligen 

beroende av dem. Författaren Bell (2000) skriver att det första som sker vid insamling av data 

är att frågeställningar tas fram genom att sekundärdata läses. Detta leder vidare till att 

avgränsningar görs och fokus läggs på undersökningen och dess primärkällor. 

2.6.2… vid intervjuer 

”Kvalitativa forskare är ofta intresserade av både det intervjupersonerna säger och hur de 

säger det” (Bryman och Bell, 2005 s.374). 
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Vi inledde med att ringa runt till ett flertal spaanläggningar, i regionen sydöstra Sverige, vilka 

vi ansåg vara relevanta för vår undersökning. Tre var intresserade av att ställa upp för att 

träffas personligen för en intervju. Intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplatser 

vilket vi anser vara den mest naturliga miljön för dem att bli intervjuade i. Vi erbjöd dem att 

ta del av vår intervjuguide via mail så de var insatta i frågorna när vi sedan genomförde 

intervjun. Andersen, (1998) skriver att det är viktigt att informera respondenten varför denne 

valts ut och vilket syfte intervjun ska fylla. Vi inledde därför intervjuerna med att berätta vad 

uppsatsen ska handla om och vilken information vi vill samla in.    

 

Vi valde semistrukturerade intervjuer framför ostrukturerade intervjuer där forskaren endast 

ställer en fråga och håller sig till lösa minnesanteckningar. Semistrukturerade intervjuer 

passade vårt arbetssätt eftersom vi utgick från teori då vi sammanställde frågorna, 

ordningsföljden för frågorna kunde varieras samt att möjlighet till att ställa följdfrågor fanns. 

Vid semistrukturerade intervjuer har respondenten stor frihet att formulera svaren på sitt eget 

sätt. Bryman och Bell (2005) skriver att kvalitativa intervjuer lägger stor vikt på 

intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt, sådana intervjuer är ofta flexibla och kan 

röra sig i olika riktningar. De ger även forskaren fylliga och detaljerade svar, något vi var 

intresserade av vid våra intervjuer. Vi valde även att använda oss av öppna frågor eftersom 

respondenten då kan svara fritt. Bryman och Bell (2005) skriver att fördelarna med öppna 

frågor är att den intervjuade svarar med egna ord och lämnar plats för ovanliga eller 

oförutsedda svar.  Nackdelen är att det är tidsödande att sammanställa dem. När intervjuerna 

var genomförda frågade vi dem om möjlighet fanns att kontakta dem vid eventuella frågor.  

 

Vid intervjuerna användes en bandspelare för att ordagrant få med allt vad respondenterna 

sade. Detta för att värdefull information inte skulle gå förlorad och för att underlätta 

bearbetningen och sammanställningen av datan. Wallén (1993) skriver att då en kvalitativ 

intervju gjorts, måste materialet bearbetas och respondenternas uttryck och tonläge ska 

genomsyra bearbetningen.  

2.7 Metodkritik 

Kritik riktas mot kvalitativa forskare för att de har osystematiska uppfattningar om vad som är 

viktigt och betydelsefullt, samt att det i många fall är svårt och nästintill omöjligt att göra om 

en kvalitativ undersökning, i och med att forskaren är det viktigaste redskapet vid 
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datainsamlingen (Bryman och Bell, 2005). Vi är medvetna att det kan uppstå brister vid 

datainsamlingen, otydligt formulerade frågor vid intervjutillfället och brister i 

intervjutekniken kan finnas. Något som påverkar både frågorna och tolkningarna av svaren är 

författarnas egna känslor och upplevelser under intervjun, detta måste därför bearbetas och 

medvetandegöras, menar Wallén (1993). Vi är medvetna om att vi haft svårt att vara helt 

objektiva eftersom vi är intresserade och till viss del inlästa på det ämnesområde vi valt. Vi 

har beaktat och sett det som en fördel att vi lättare förstår vad respondenterna säger och kan ta 

tillvara på det på ett bättre sätt än om vi inte varit inlästa på ämnesområdet. 

2.8 Källkritik 

Vi anser att den insamlade primärdatan varit betydelsefull, i och med att en trend studerats. 

Därför har det varit av vikt att den är tillförlitlig. Vi har under insamlingen av sekundärdata 

upplevt att det funnits en mängd relevant litteratur vilket har gjort att vi avgränsat oss och valt 

ut den mest relevanta litteraturen. Vi bedömer att de Internetkällor vi använt oss av är 

relevanta för det vi studerar, vi har varit källkritiska och anser dessa källor pålitliga.  
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3. Teoretisk referensram 

Vi kommer i detta kapitel att redogöra för den referensram vi har byggt utifrån det problem vi 

formulerat. Vi har utifrån ett samhällsperspektiv valt ut relevant litteratur till det problem vi 

studerar. Vi inleder kapitlet med att redogöra för den pågående samhällsdebatten kring 

trenden hälsa. 

3.1 Inledning 

I artikeln ”Business: The wellness boom; Health consumerism (2007) beskrivs det att företag 

grundar sin verksamhet på människors vilja att förverkliga sig själva och unna sig lyx i 

vardagen. Den beskriver att människors olika livsstilar och deras behov gör att det krävs en 

alltmer utvecklad hälsoindustri. Begäret att minska kostnaderna för ohälsa är en av samhällets 

drivkrafter bakom hälsoindustrins framgång, ett annat är det växande begäret från 

konsumenterna för produkter och tjänster som ska göra att de känner sig hälsosammare. Att 

hjälpa och leda konsumenter till en hälsosammare livsstil är på väg att bli en stor marknad.  

3.2 Samhällsdebatten 

Ett samhälles tillstånd kan överföras på individen, det kallas för anomi. Tillståndet uppstår när 

det sker snabba förändringar i strukturen i samhället, en slags samhällssjuka (Johannisson, 

2005). Begreppet anomi skapades av Èmile Durkheim, och står för ”ett tillstånd av 

desorientering och förvirring utlöst av samhällets brist på sammanhållande normsystem” 

(Johannisson, 2005 s.1). Johannisson (2005) menar att anomi kan användas för att förklara 

varför samhället är ohälsosamt för individen. Depression hos individen behöver inte betyda att 

det är en personlig diagnos utan orsaken kan vara samhällets. Individens känslomässiga och 

mentala tillstånd är speglingar av de styrande villkor samhället ger eller inte ger människan. 

Vidare skriver författaren att individualismen och det personliga valet är viktiga delar i både 

privat- och arbetslivet. Identitet och självständighet är tilltalande egenskaper i samhället. 

Johannisson (2005) refererar till sociologen Ehrenberg, han menar att ”jaget är alltings mål”, 

jakten på ”jaget” är dock krävande och leder till utmattning. Detta tillstånd kallas av 

Ehrenberg för ”tröttheten på att vara sig”.   

 

Författarna Eriksson och Cronebratt (1985) beskriver att självförverkligande kan beskrivas i 

många uttryck. Ett av dessa kan vara att jakten på självförverkligande är att människor vill ha 
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omedelbar tillfredsställelse istället för senare i livet. Med detta menar de att 

självförverkligande innebär att människor försöker genomföra saker de själva vill och det som 

känns rätt för dem. Konsumenter kan söka självförverkligande genom de produkter och 

tjänster de konsumerar. Mercedes är en aktör som har använt sig av att människor vill söka 

självförverkligande genom produkter och tjänster i en ”Du är vad du kör”- kampanj. Trenden 

att söka självförverkligande genom att konsumera innebär mycket för marknadsföringen 

(Eriksson och Cronebratt, 1985). Nationalencyklopedin beskriver ordet självförverkligande 

som ”uppnående av långsiktiga livsmål”. Detta ses i modern forskning likt ett 

personlighetsdrag, den person som antas besitta det ”draget” karaktäriseras av självständighet, 

självkänsla och ansvarskänsla (www.ne.se, 2007). Trend förklaras med orden ”en stabil, 

långsiktig förändring i samhället” (www.ne.se, 2007). Eriksson och Cronebratt (1985) menar 

att andra trender vilka är lika varandra är att människor idag anser att de arbetar för att leva 

och inte lever för att arbeta, vilket många människor ansåg förr. I och med fler trender och 

ökad fritid för människorna växer nya livsstilar fram.  

3.3 Historiskt synsätt 

3.3.1 Samhällshistorik om hälsoarbetet i Sverige 

Sverige har en lång tradition av hälsoarbete, redan på 1700-talet började hälsoproblemen 

angripas, det skrevs böcker om hur ett sunt, naturligt och hälsosamt liv levdes. På 1800-talet 

inriktades arbetet främst på att förebygga sjukdom och att förbättra människomaterialet, 

vaccinationer och amningskampanjer drogs därmed igång (Korp, 2004). Hälsa och sjukdom 

blev inte längre den enskilde individens intresse utan en social angelägenhet. Johannisson 

(1997) skriver att på 1930-talet ville samhället skapa en ny människa, vilken besatt 

egenskaper såsom sund, stark, rationell samt villig att underordna sin oförnuftiga kropp till 

den förnuftiga samhällskroppen. Författarna Alva och Gunnar Myrdal skrev ”dåliga vanor 

måste vridas rätt, de oförståndiga måste upplysas, de ansvarslösa måste upplysas” 

(Johannisson, 1997). Den mänskliga kroppen blev under mellankrigstiden ett redskap för ”den 

nya tiden”, Sverige genomgick en moderniseringsprocess och det avspeglades i förhållandet 

till den egna kroppen. Den starka, friska och naturliga kroppen fungerade likt en symbol för 

denna process. 1930-talet präglades av optimism, detta har förändrats fram till 1990-talet då 

hälsoupplysningen kännetecknas av individualism, hälsa ses likt en individuell resurs som den 

enskilde individen har ansvar för att sköta (Korp, 2004).  
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3.3.2 Sjukdom genom tiderna  

På 1700-talet var sjukdomen hypokondri vanlig, den har kallats för den ironiska sjukdomen, 

sjukdom utan sjukdom, smärta utan namn. Johannisson (1996) tar upp tre olika innebörder för 

begreppet hypokondri. Det första innebär en översysselsättning med kroppsliga symtom, det 

andra en irrationell rädsla för sjukdom och det tredje, en övertygelse att symtomen visar på en 

bestämd sjukdom. Hypokondrin klassades som en privilegierad livsstil vilken utmärktes av 

vällevnad och framgång. Både då och nu, när människan möter motgångar försöker denne 

hitta en fixeringspunkt i den egna kroppen, motgångar får kroppsliga symtom. Idag anses 

hypokondri vara en sjukdomsfobi, det vill säga en intalad bild av den egna hälsan och 

kroppens skörhet (Johannisson, 1996). Människor kan bli sjuka om de bekymrar sig, dessa 

negativa tankar påverkar kroppen till en obalans och yttras i oro och ångest. Inre kraft och inre 

resurser kan hjälpa människan till att tänka sig frisk, positiva tankar påverkar kroppen på ett 

bra sätt. Övertygelse om att bli frisk kan bidra till att personen blir det genom att tänka 

positivt. Placeboeffekten är ett talande exempel, en människa får ett piller vilket denne sätter 

sin tro till att det fungerar men vilket i själva verket är det ett sockerpiller. Förväntan att pillret 

ska hjälpa gör att kroppen luras att tro på att det fungerar (Rydqvist, 2004).  

3.4 Människans nutida ideal 

Målet att nå det goda i livet och strävan efter välbefinnande är en ständigt pågående process. 

Människor har i alla tider investerat mycket pengar, tid och kraft i detta syfte. En fulltecknad 

kalender, med så många aktiviteter som möjligt, är en statussymbol för många människor 

(Carlsson och Larsson, 1996). Författaren Edgar Borgenhammar refereras i Carlsson och 

Larsson (1996), han skriver att i det svenska samhället blir människor inte sjuka av dålig 

hygien, bristfällig kost eller outvecklad sjukvård. Istället är det människors upplevelser av till 

exempel brist på mål och meningen med livet som påverkar (Carlsson och Larsson, 1996). 

Dagens spakonsument är välutbildad och vet fördelarna med att ha en frisk och sund kropp. 

Hårt arbetande människor vill belöna sig själva, kvinnor runt fyrtio vill betala och investera i 

sig själva för att se unga och friska ut. Spa ser tre eller fyra generationer som tänkbara kunder, 

framöver spås spa för barn bli en stor trend. Män är också en kundgrupp vilken ska lockas att 

ta del av de erbjudanden spabranschen ger (Taschetta-Millane, 2006). 
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3.5 Livsstil och utveckling 

Två olika livsstilar brukar omtalas, att ha eller att vara. Att ha innebär en vilja att äga, 

konsumtion som livsstil kan här ha ett nära samband. Att vara kännetecknas däremot av 

gemenskap med omvärlden, livskvalitet, livsfilosofi och en känsla av meningsfullhet, för att 

uppleva hälsa är dessa viktiga begrepp. Rydqvist (2004) menar att hälsa kan skapas i: 

• Bra och fungerande närmiljö 

• Välfungerande nätverk 

• Känsla att betyda något  

• Hälsofrämjande livsstil och levnadsvanor 

 

Carlsson och Larsson (1996) ställer frågan om det är en positiv utveckling att människor 

investerar i ansiktslyftningar, fettsugning och silikon i brösten? Denna fixering vid skönhet 

påverkar människor på olika sätt, de flesta kan dock handskas med denna utveckling. 

Idealbilder finns nästintill överallt, till exempel i tidningar, på bussen, i tunnelbanan, på 

bioduken, i tv samt på affischer, det är lätt att påverkas av dessa. Utseendet är viktigt, annars 

hade inte till exempel kosmetikaindustrin eller gym- och workout-kulturen funnits, menar 

Carlsson och Larsson (1996). Livsstilen förändras vanligtvis över tiden och innefattar frågor 

om hur tid används samt vilka värderingar individen har (Rydqvist, 2004).  

3.6 Hälsa som affärsidé 
Korp (2004) hävdar att hälsobegreppet är ett modeord och allmänhetens intresse för hälsa och 

hälsofrågor är stort i västvärlden, det blir därmed intressant för dem som ser möjligheter att 

tjäna pengar på det. Hälsofrämjande som affärsidé, ”verksamheter som med utgångspunkt i ett 

kommersiellt intresse syftar till att främja det goda i livet” (Korp, 2004 s.42), kan enligt Korp 

(2004) ses likt ett oändligt område vilket omfattar en mängd produkter och tjänster av olika 

slag. Dessa ska leda till bättre hälsa för individen som köper produkten eller tjänsten. 

Hälsomarknaden innehåller alltifrån litteratur om hälsa, satsa-på-dig-själv kurser och 

naturmedicin. Korp (2004) refererar till Nettleton, han beskriver att den ökande 

konsumtionskulturen i samhället gör det vanligare att människan framställer sig själv, genom 

den livsstil denne väljer. Den hälsosamma livsstilen har växt sig stark i den västerländska 

medelklassen, att forma sitt yttre påstås vara bidragande till att forma sitt inre, kroppen 

avslöjar vilken karaktär människan har. En attraktiv kropp enligt de existerande idealen anses  
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symbolisera lycka och framgång. De personer vars arbeten kräver att de ”ser bra ut” lägger 

ner mest pengar och tid för att anpassa kropparna efter idealen i samhället. Korp (2004) 

refererar till Nettleton och Bunton, de skriver att hälsofrämjande syftar till att få människor att 

anpassa sig till ideal som i första hand konstrueras i ett samspel mellan myndigheter och 

livsstilsindustrin. Den hälsofrämjande konsumtionsindustrin säljer in specifika värderingar, 

livsstilar och identiteter. Korp (2004) refererar också till Lupton, han menar att den 

hälsoinriktade konsumtionskulturen har en fokusering på kroppsideal och en strävan att forma 

och kontrollera kropparna. Bourdieu refereras av Korp (2004) och påpekar att olika livsstilar 

produceras av olika sociala grupper i samhället, på så sätt får livsstilarna olika status. Hälsa 

har kommit att bli en vara som kan köpas, i och med det krävs ekonomiska resurser för att 

kunna ta del av det. 

3.7 Företagsekonomisk teori 

I denna uppsats utgår vi från ett samhällsperspektiv och finner det vara av betydelse att 

förklara följande begrepp, detta för att kunna förstå hur det kommer sig att hälsa är en 

växande trend. 

3.7.1 Strategi 

Roos et al (2004) menar att det är svårt att definiera strategi, för det är inte ett entydigt och 

generellt begrepp. Strategi beskrivs som en lära för att i kamp med motståndare nå mål 

(www.ne.se). Enligt Henderson har strategi till syfte att öka konkurrensfördelarna för ett 

företag och detta kan endast ske på konkurrenternas bekostnad (Roos et al, 2004). Nygaard 

och Bengtsson (2002) refererar till Porter (1980), Porter ser strategi likt ett spel. Han menar 

att företaget måste positionera sig till de förutsättningar och förhållanden företaget har 

gentemot konkurrenter i branschen.  

3.7.2 Segmentering 

När ett företag segmenterar sig riktar det sig till en del av marknaden och försöker bli 

marknadsledande inom det segmentet. Segmentering för företag är fördelaktigt då det inte kan 

vara marknadsledande på hela marknaden (Kotler och Trias de Bes, 2003). Detta skriver även 

Solomon et al (2006) om, marknadssegmentering är en effektiv åtgärd för att skilja på 

organisationer som är likartade.  
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3.7.3 Positionering  

Nationalencyklopedin (2007) beskriver att positionering omfattar alla de insatser ett företag 

använder för att människor ska uppfatta en produkt eller ett varumärke på det sätt de vill. 

Enligt Kotler och Trias de Bes (2003) väljer företag hur marknaden ska uppfatta dem genom 

positionering. Företaget talar om vilka egenskaper de har som skiljer dem från andra 

konkurrenter och genom det få kundernas efterfrågan att överensstämma med det de erbjuder. 

Fördelen med både segmentering och positionering är att vissa kundgrupper upplever att deras 

behov tillgodoses och de kan öka sin konsumtion, detta till fördel för företaget.  

 

Positionering är enligt Uggla (2006), ett viktigt begrepp vilket pekar på att alla val som görs 

på marknaden hela tiden tas i jämförelse med andra liknande produkter och tjänster. Kotler 

och Armstrong (2005) anser att positionering är den plats de tar i konsumenternas tankar 

gentemot konkurrerande produkter eller tjänster. 

3.7.4 Konkurrens  

Ordet konkurrens förklaras med synonymerna sammandrabba och kollidera. Med det menas 

att konkurrens är en ”pågående fight” som äger rum mellan säljarna (www.ne.se, 2007). 

Konkurrensstrategi handlar om hur affärsenheter ska konkurrera på marknaden och uppstår 

när kunder känner att det är naturligt att välja mellan två alternativ. Konkurrensfördelar 

uppkommer när företagets avkastning är större än marknadens genomsnittliga avkastning 

(Jacobsen och Lien, 2003). Det finns i den närmaste omgivningen faktorer, exempelvis 

substitut, vilka påverkar företagets verksamhet och dess möjligheter att skapa och bibehålla 

sina konkurrensfördelar. Dessa faktorer har ofta en anknytning till hur konkurrenssituationen 

inom branschen ser ut (Roos et al 2004). En bransch kan definieras likt ”en grupp företag som 

ur kundens synvinkel erbjuder varor eller tjänster som tillgodoser samma behov” (Roos, et al, 

2004 s.118).  

3.8  Marknadsföringsteori/strategi 

”Marknadsföring är att identifiera och etablera, sköta om och utveckla samt vid behov 

avveckla relationer med kunder och övriga intressenter så att alla inblandade parters mål 

uppfylls. Detta genomförs genom ett ömsesidigt givande och uppfyllande av löften” 

(Grönroos, 2000 s.14). 
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Marknadföring handlar om att ta tillvara på marknadens möjligheter (Eriksson och 

Cronebratt, 1985). Kärnan i marknadsföring är enligt Kotler och Armstrong (2005), att bygga 

kundrelationer som bygger på värde och tillfredsställelse för kunderna. De anser att målet 

med marknadsföring är att locka nya kunder genom att erbjuda överlägset värde och samtidigt 

hålla kvar kunder genom att leverera tillfredsställelse. Marknadsföring har under lång tid 

kännetecknats av endast försäljning och reklam, men idag innefattar marknadsföring mer än 

de begreppen. Idag är kundernas behov och tillfredsställelse i fokus. När konsumenter har ett 

behov blir det till ett begär, begäret är skapat av samhället och kan beskrivas i olika objektiva 

former vilket i sin tur ska tillfredsställa behovet människan skapat. Då begäret är ett faktum 

som styrks av köpkraften, blir begäret en efterfrågan (Kotler och Armstrong, 2005). 

3.9 Kommunikation och budskap till omgivningen 

Grunden för all verksamhet är att företag eller organisationer har en produkt eller tjänst någon 

efterfrågar. Alla företag måste kommunicera till omvärlden, målet med kommunikation är på 

lång sikt att företaget ska överleva (Weatherill, 1997). Det är viktigt att företagets 

kommunikation är tydlig när de ska berätta vilken nytta deras tjänst/produkt ger kunden 

(Weatherill, 1997). Blythe (2006) menar att nyckelorden med kommunikation är att den är 

avsiktlig och planerad, det är en affärsuppgörelse där alla aktörer är delaktiga och den är 

symbolisk. Kommunikationen kräver att företags originalkoncept omvandlas till symboler så 

att människor förstår det önskade budskapet. Weatherill (1997) menar att företagets 

produkt/tjänst inte kan sälja sig själv, därför krävs insatser som exempelvis kommunikation. 

Kommunikation är ett redskap vilket ska hjälpa företaget att nå dess uppsatta mål. Vidare 

skriver Blythe (2006), för att genomföra strategisk marknadsföring måste först de kanaler 

kunderna/konsumenterna är intresserade av och använder hittas. I kommunikationstermer kan 

det till exempel vara tidningar, tv-kanaler och Internetsidor. Företag måste kommunicera för 

att kunna ge bra service, skapa behov och väcka intresse hos omgivningen. Kommunikation är 

även viktigt för att få kunden att välja företagets produkter eller tjänster, samt hålla kunden 

nöjd och övertygad om att denne valt rätt (Weatherill, 1997).  
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4. Empiri 

I och med att vi vill förstå den växande hälsotrenden har vi intervjuat ägarna till tre olika 

spaanläggningar. Detta kapitel inleds med en redogörelse av de iakttagelser vi gjort i media 

kring problemet. Därefter, för att få ta del av respondenternas roll och syn på den växande 

hälsomarknaden, kommer vi att redovisa en sammanställning av de intervjuer vi har 

genomfört med Torsten, Stefan och Elna-Brith.  

 

Kjell Kallenberg, professor i livsåskådning, etik och hälsa, påpekar att dagens människa vill 

uppleva lycka och förväntningarna på det är större än förr. Kallenberg framhåller också att 

normalt åldrande kan för många upplevas likt ett hot när ideal som evig ungdom, skönhet och 

sexuell utstrålning dominerar. Människan lever längre idag än tidigare, ett flertal 

undersökningar visar att vara frisk värderas högst i livet av många (Reibring, 2007). 

 

Samhällsmedborgaren uppmanas i större utsträckning att ta eget ansvar, även för sin hälsa, 

detta främst genom att konsumera produkter exempelvis träningsmaskiner och liknande. Idag 

är individen i högre grad kund än medborgare, det innebär att människan ses som ett 

konsumtionsprojekt, genom att ideligen välja livsstil. Redan 1835 sammanfattade en man vid 

namn Tocqueville efter en resa i USA att ”individualism är ett nytt uttryck som är resultatet 

av en ny idé”. Tocqueville beskrev individualismen likt en känsla som får den enskilde 

samhällsmedlemmen att vilja skilja sig från den stora massan (Mazzabella, 2007). 

 

Vid iakttagelser i media ses ofta dessa budskap ”Så farlig är din stress”, ”Så lätt fixar du 

drömkroppen”, ”Så tar vi timeout i vardagen”, ”Få bättre hållning och fastare rumpa med 

Hollywoods nya trendträning”(Aftonbladet.se). Nya former av hälsoaktiviteter dyker upp, till 

exempel ”training camp”. I stället för att åka på semester och ta det lugnt kan semestern 

istället kombineras med träning. Människor med liknande intressen träffas, det ingår träning 

av olika slag samt bra och hälsosam kost. Detta är ett annorlunda sätt att kombinera ledighet 

med hälsa och träning (Yderberg, 2007). Hälsa har idag blivit ”big business” då människor 

har både pengar och tid.  Hälsoboomen har även slagit igenom i Shanghai, där urgammal 

kroppskultur blandas med nya trender från väst. Hälsovågen har medfört att nya 

träningsanläggningar har öppnats på många platser i staden, bland annat moderna yogagym,  
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gym för hundar och kosmetikagym med mera (Engman, 2007).  

 

Carina Billetun, internationell rådgivare till spa- och hotellbranschen, berättar att människor 

vill njuta av spa flera gånger per år som kontrast till den stressiga vardagen. Alltfler hotell 

erbjuder hälsoaktiviteter för gästerna, gästerna förväntar sig i högre grad att finna sådana 

erbjudanden för att kunna ta hand om sin hälsa även på resande fot. Hon spår att spatrenden 

fortsätter, hon menar att behoven är kroniska och människor kommer att söka efter denna typ 

av resor om spabranschen kan leva upp till förväntningarna (www.intryck.se, 2007). 

 

Nedan följer en presentation av de intervjuade personerna:  

• Torsten Nilsson, ägare till Zoma Massage SPA, Kalmar 

• Stefan Norén, VD på Hotell Skansen, Öland 

• Elna-Brith af Wåhlberg, ägare av Skedemosse Gård, Öland 

 

Fortsättningsvis i empirin kommer respondenterna att benämnas vid förnamn.  

4.1 Redogörelse  

4.1.1 Vad tror ni det är som gör att hälsa/välbefinnande säljer? 

Zoma Massage SPA:  

Torsten beskriver att vi har hamnat i ett system där människor jobbar för mycket och sliter ut 

sig. Det är viktigt att hitta pauser, han påpekar att det då är bra att massage och spa finns, 

vidare säger han att många efterfrågar dessa tjänster, det är fullt överallt. En annan orsak till 

varför hälsa och välbefinnande säljer är att människor har råd med det. 

 

Hotell Skansen: I dagens samhälle är det inte särskilt svårt att sälja in hälsa, dels ligger hälsa 

i tiden och folk vill ta hand om sig själva och unna sig, säger Stefan. Det krävs inte en hel 

semestervecka för att ta in på spa, endast en till tre dagar, detta lockar människor menar 

Stefan. Skatteverkets regler för företagshälsovård gör att det blir helt avdragsgillt för 

företagen att använda sig av vissa tjänster inom friskvård till sina anställda. Vi gör företagen 

uppmärksamma på det genom att reglerna finns länkade på vår hemsida, berättar Stefan. 

Vidare säger Stefan att ”människor har fått mer insikt om att livet inte är för evigt”. Idag är 

det högkonjunktur samt att många är intresserade av hälsa vilket leder till att människor har 
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gott om pengar och därmed unnar sig mer. Idag är det vanligt att ge bort presentkort på spa, 

människor vill ge bort kvalitet berättar han. Ytterligare en förändring, påpekar Stefan är att 

gästerna numera möts i bastun istället för i baren vilket tidigare var populärt.  

 

Skedemosse Gård: ”Vi har blivit medvetna om, rent allmänt i samhället, att vi inte kan köra 

i 110km/h jämt som vi brukar” svarar Elna-Brith på frågan. Människor vill idag unna sig 

upplevelser de mår bra av och satsar därmed pengar på det. När de har upptäckt hur skönt det 

är att koppla av ett eller flera dygn så vill många göra om det.  Medvetenheten om detta har 

ökat hos både kunder och företagare, vilket har lett till att det går att sälja berättar Elna-Brith. 

Vidare säger Elna-Brith att hon ser en ökande trend samhället när det handlar om att vara 

vacker, ung och inte duga som man är. ”För tjugo år sen hade jag väl inte haft en tanke på 

något sådant. Jag köpte produkter, jag blev lurad, lurad kanske jag inte blev, men jag gick på 

det i alla fall. Köpte ansiktsprodukter för 1000 spänn, tror jag att jag kommer bli yngre och 

mindre rynkig för det? Alla gör det just nu” säger Elna-Brith. Hon berättar att hon anser det 

vara en trend i samhället, det är en trend att satsa på sig själv. ”Du är din egen konsult hela 

tiden och det gäller att göra ett så gott intryck som du bara kan” säger Elna-Brith. Hon 

påpekar att det varit bortglömt under många år att vårda sig själv, hon anser att det är bra att 

människor börjat tänka på det genom att försöka koppla av och gå ned i varv så utbrändhet 

kan undvikas. 

4.1.2 Hur ser erat koncept ut? 

Zoma Massage SPA: Torsten berättar att deras koncept går ut på att de ska leverera 

högklassig kroppsterapi och rådgivning angående både hud- och kroppsvård. Välbefinnande 

för kropp och själ går igenom hela deras koncept.  

 

Hotell Skansen: Stefan berättar att Hotell Skansens koncept är att gästerna ska bo, äta, 

uppleva dess miljö och numera även ta en spabehandling. Spaverksamheten fungerar som en 

bonus till hotellet och motsvarar ungefär tio procent av hela verksamheten. Stefans motto är 

att kunden ska bli igenkänd, därför anser han att den arbetande personalen ska ha en känsla 

för hur länge gästerna har bott på hotellet.  

 

Skedemosse Gård: Elna-Brith berättar att huvudkonceptet för Skedemosse Gård är 

spavistelsen. Hon anser att de har ett helhetskoncept eftersom konceptet bygger på fem 
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nyckelord, dessa är vatten, mat, mental hälsa, fysisk träning och kultur och de kan erbjuda alla 

fem delar på Skedemosse gård. Hon berättar att kunderna/gästerna får ett personligt 

bemötande och de erbjuds tystnad, natur, kultur och rekreation.  

4.1.3 Hur beskriver ni er strategi? 

Zoma Massage SPA: Torsten säger att det är viktigt att utveckla verksamheten, ha en vision 

och sträva framåt. Torsten berättar att de har stannat upp och analyserat företaget eftersom det 

gäller att hela tiden ha kunder för att överleva. När Zoma startade erbjöds endast massage, det 

övergick sedan till spa och för ett år sedan startades Zoma Wellness. Torsten vill prova nya 

koncept, han berättar att de var först i Kalmar med spa och nu är de först med att erbjuda 

wellnesskonceptet, ”det gäller att ligga nummer ett” uttrycker Torsten. Han tror det är viktigt 

med en röd tråd genom verksamheten, en linje att gå efter. 

 

Hotell Skansen: Stefan berättar att de har en investeringsplan, den sträcker sig över tre år och 

moderniseras och förnyas hela tiden.  I och med att han har varit företagare i 35 år har han 

utvecklat en egen modell för verksamheten. ”Man är ju inte blind för omvärlden, man ser ju 

vad som händer här runt omkring”, med det menar Stefan att de försöker anpassa sig till 

verkligheten. Han berättar att det är viktigt att testa och se om nya idéer fungerar, till exempel 

spa. Satsningen på spa har förändrat Hotell Skansen under vintertid, det är numera fullbokat 

på helgerna även under vinterhalvåret. 

 

Målen är inte svåra att ställa upp menar Stefan ”vi vill ju ha så många glada och nöjda 

kunder som möjligt”, det svåra är att få alla anställda att se samma mål. Det gäller att få den 

personal med kundkontakt att förstå målen och arbeta för att de ska uppnås. I strategin ingår 

det att ha utbildad personal, Stefan säger ”ett sätt är ju att utbilda personalen, att det blir en 

nisch att ha kvalitativ personal”.  

 

De använder sammansatta paket vilka riktas mot olika kundgrupper, detta för att kunderna 

efterfrågar dessa och det gör att det blir enkelt för dem att bestämma hurdan vistelse de vill 

ha. 

 

Skedemosse Gård: ”Man måste lägga äggen i många, inte bara i en korg” berättar Elna-

Brith. Hon menar att det är viktigt att inte bara ha ett ben att stå på. Vidare säger hon ifall spa  
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blir omodernt kan huset användas till annat. Att gästerna kommer på helgerna är strategiskt, 

då detta är det som passar bäst för både deras anläggning och deras personal. Hon påpekar att 

läget för gården är strategiskt bra för verksamheten, eftersom att det är det hon framhåller när 

hon marknadsför Skedemosse Gård. Att ha utbildad personal anser hon vara viktigt, då många 

kunder efterfrågar det. Det är också viktigt att hitta rätt målgrupp ”för det är ju inte alla som 

älskar det här” säger Elna-Brith. 

4.1.4 Vilka medel och kommunikationssätt använder ni er av när ni 
marknadsför er? 

Zoma Massage SPA: När spaverksamheten startades satsades mycket pengar på annonsering 

i tidningar, men detta gav inte det önskade resultatet. Det mest använda 

kommunikationsmedlet är idag via deras hemsida på Internet, men Torsten framhåller att det 

bästa kommunikationssättet är mun-till-mun metoden, ”gör man ett bra jobb så har man igen 

det”. 

 

Hotell Skansen: För att marknadsföra de sammansatta paketen används hemsidan på Internet 

och annonser i press. Vidare beskriver Stefan att de arbetar med direktmarknadsföring mot 

den uppbyggda kundstocken därför att ”annonsering är lite grann som att jaga med 

hagelbössa”. Med den metaforen menar Stefan att det är osäkert om annonseringen når de 

kundgrupper företaget vill nå ut till. Han menar också att det är viktigt att synas, att ha 

exponeringstid i medier vilken helst ska vara gratis.   

 

Skedemosse Gård: Elna-Brith anser att Internet är mycket viktigt för att ett litet ställe ska 

kunna synas. Hon påpekar att annonsering är dyrt men ”får man tidningsskriverier så är det ju 

marknadsföring fast man inte ber om det”. För att marknadsföra sig placerar hon egna 

broschyrer på turistbyråer. Hon framhåller att ”nöjda kunder gör att så mycket 

marknadsföring inte behövs”, de gäster hon har är oftast återkommande gäster och sådana 

som blivit tipsade av andra.  

 

4.1.5 Hur uppfattar ni konkurrensintensiteten inom er bransch?  

Zoma Massage SPA: Torsten berättar att han var ensam massör på marknaden och inte hade 

någon konkurrens under en tid i Kalmar, men idag är det tufft i och med att det är hård och 
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ökad konkurrens ”många tror att det går att göra pengar i den här branschen, som med 

täljkniv, men så är det inte” säger Torsten. Han anser att fördelar med konkurrens är att 

förnyelse måste ske hela tiden, det går inte att leva på gamla meriter. Vidare menar han att 

verksamheten klarar sig om företaget är framåt och kommer med nya erbjudanden kunderna 

lockas av. 

  

Hotell Skansen: Konkurrenssituationen anser Stefan vara gynnsam. Han påpekar att 

konkurrenter ska ses som kollegor, ”den som kallar sina kollegor för konkurrenter har 

antagligen mindervärdeskomplex eller så har han bekymmer” uttrycker Stefan. Han säger 

också att ”det är svårt att vara ödmjuk om man bygger ett nytt ställe och sen haft fullt sen 

man öppnat”. Vidare menar Stefan att det är fördelaktigt med konkurrens, om det fanns fler 

liknande ställen på östra sidan av Sverige skulle attraktionskraften för området öka. Han anser 

att konkurrens medför en strävan att bli bättre, både hos personalen och för anläggningen. 

”Jag tror att här är det ett sånt hårt tryck så det blir jättebra” säger Stefan. Att Hotell 

Skansen har en gedigen historia som sträcker sig från 1811 gör att människor känner till 

anläggningen och Stefan ser även fördelar med de goda kommunikationerna. Närhet till flyg, 

bra bussförbindelser och att hotellet är beläget vid ett turiststråk med ungefär 2,8 miljoner 

besökare varje år är viktiga konkurrensfördelar. Han säger att han inte ser några nackdelar 

med konkurrens, i och med att det inte finns lika många konkurrenter i området som till 

exempel i Stockholm.  

 

Skedemosse Gård: Elna-Brith tror att det kan bli en överetablering inom spabranschen. Hon 

berättar att det har blivit väldigt populärt att starta spa, då många benämner verksamheten som 

spa fastän de egentligen inte uppfyller kriterierna för det. Fördelen med konkurrensen anser 

hon vara att den för med sig att kunderna efterfrågar kvalitet, vilket är något hon kan erbjuda. 

”Man får aldrig slappna av, man måste alltid vara på hugget och vara bra”, det är en allmän 

fördel anser Elna-Brith. Nackdelen med konkurrensen är att det finns de som ”surfar på de 

här så kallade framgångsvågorna”. Hon syftar på de som väljer att gå den enkla vägen, 

exempelvis endast gå en kort kurs i massage och därefter kallar sig massör. Vidare berättar 

hon att sund konkurrens är bra, medan osund inte är det. Med osund menar hon att 

konkurrenter pratar illa om varandra eller utger sig att vara någonting de egentligen inte kan 

stå för.  
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4.1.6 Varför började ni med spa? 

Zoma Massage SPA:  

Torsten berättar att de startade spaverksamheten 1999, de var tidigt ute och Kalmarborna 

visste inte vad det var och därför var det tufft de tre första åren. ”Vi är på saker väldigt tidigt, 

vi såg vart det skulle ta vägen”. Han såg det ökade behovet hos kunderna som efterfrågade 

massage. Zoma Massage Spa ville bredda sitt kundmaterial, bli mer komplett, många 

efterfrågar spabehandlingar men inte massage berättar Torsten. Han ville också förändra 

arbetssituationen, det är tungt att massera hela dagarna.  

 

Hotell Skansen: ”Jag såg det till en början som en liten bonus till hotellet, men nu är det en 

egen verksamhet” uttrycker Stefan när han berättar att de egentligen ville bygga ett större 

hotell men öppnade en spaverksamhet istället. Stefan beskriver att som företagare måste man 

testa och se om det går, att bygga ett spa var en sådan sak. ”Jag trodde inte i min vildaste 

fantasi att vi skulle kunna sysselsätta tio terapeuter här på heltid” säger Stefan.  

 

Skedemosse Gård: När Elna-Brith och hennes familj flyttade till Skedemosse gård blev de 

uppmärksamma på att det var en tyst plats. Naturens ljud var påfallande berättar Elna-Brith. 

”Tankarna att det här är en bra plats att vistas i för en trött eller stressad människa har 

funnits länge”, berättar Elna-Brith. 1994 började hon med konceptet att Bo på Lantgård, det 

vill säga erbjuda Bed and Breakfast till gäster, det var då hon märkte att hon hade något 

särskilt att erbjuda. Naturen och lugnet gjorde att gästerna mådde bra när de kom till gården. 

Det blev i och med det naturligt för Elna-Brith att tänka natur och kultur, sedan även 

rekreation. Elna-Brith berättar att det kändes väldigt nytt och fräscht när de började prata om 

att starta ett spa. Det avgörande steget för att öppna ett spa var inspirationen från en gård 

längre upp i Småland med ett liknande koncept.   

4.1.7 Utvecklingen av spatrenden? 

Zoma Massage SPA: ”Det poppar upp span överallt, de har jädrar ingen utbildning bakom 

sig en del, jag menar du kan ju skaffa dig en fotbalja idag och kalla dig spa, eller att du kör 

lite psch psch i ansiktet så är det spa. Jag menar vi driver ju en liten anläggning här men vi 

har ju ändå en ganska gedigen utbildning bakom oss” säger Torsten. Torsten berättar att han 

tror detta lett till att spabegreppet har blivit något av ett slaskbegrepp. Torsten berättar vidare  
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att han ”tror på en fantastisk utveckling inom branschen”. Han ser inte någon avmattning 

inom spatrenden. Han spår att trenden kommer att leva vidare och bli bättre, människor 

kommer kräva mer av anläggningarna. Det kommer att finnas ett större utbud på dem, 

exempelvis fotvård, nagelvård, hårvård, sjukgymnast och eventuellt också läkare, i framtiden 

kommer det troligtvis finnas medicinska spa som komplement till sjukhus.  

 

Hotell Skansen: Stefan tror att trenden kommer utvecklas, den rådande högkonjunkturen 

kommer troligtvis att försvagas och trenden får då känna på en ”down-period”. Han spår att 

det kommer etableras fler spaanläggningar i framtiden. Stefan talar om för oss att förr var det 

populärt att kalla sig för värdshus, sedan blev det populärt att kalla sig gästgiveri. ”Idag är det 

inne att heta spa” uttrycker Stefan. Vidare påpekar han också att ”man missbrukar orden kan 

man säga… trenden styr lite, spa säljer”.  Han berättar att Hotell Skansens spaanläggning 

kommer utvecklas eftersom det är så attraktivt just nu. Han påpekar också att det är viktigt att 

uppdatera erbjudanden, utrustning och behandlingar, detta för att kunderna ska återkomma.  

 

Skedemosse Gård: Elna-Brith berättar att hon uppfattar att kunderna har blivit mer medvetna 

om kvalitet på behandlingar de efterfrågar. Hon säger att det har blivit väldigt populärt med 

spa, ”folk säger att de har ett spa bara man börjar med lite behandlingar, det känns lite 

fuskigt tycker jag”.   
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5. Analys och Diskussion 

”Vi undrar, vi tolkar, vi anser, vi menar, vi saknar, vi ifrågasätter, vi skriver. Vad får det för 

effekter? Vad får det för konsekvenser? I slutändan är det ändå personen i sig som ska 

bestämma? Vi anser oss kunna, vi frågar oss dock, det stämde inte, detta stämde överens, vi 

känner, vi kan konstatera.” 

 

Denna inledning beskriver hur vi känner och skildrar hur många tankar vi har kring detta 

kapitel. Vi kommer nedan att presentera de skillnader och likheter vilka kan utläsas genom 

tolkningar av det teoretiska och empiriska materialet. Utifrån det vi analyserat kommer vi att 

diskutera utifrån våra egna tankar och påståenden. Vi kommer inte att ge något definitivt svar 

på vår problemformulering i och med att syftet är att få en ökad förståelse för hur det kommer 

sig att hälsa är en växande trend.  

 

5.1 Varför intresserar sig människor för hälsa idag? 

Respondenterna menar att människor idag vill unna sig vardaglig lyx och ta hand om sig 

själva. Människors medvetenhet att koppla av och stressa ner har ökat.  Att människor söker 

efter upplevelser istället för materiella ting har respondenterna märkt av genom en ökad 

försäljning av presentkort på spabehandlingar.  Respondenterna har gett oss insikten att det är 

populärt och trendigt att satsa på sig själv. Det respondenterna berättar överensstämmer med 

det artikeln Business: The wellness boom; Health Consumerism (2007) beskriver, vilket är att 

hjälpa och leda människor till en hälsosammare livsstil är på väg att bli en stor marknad. Vi 

kan även se ett samband till det Eriksson och Cornebratt (1985) skriver, att 

självförverkligande kan ske genom produkter och tjänster vars syfte är att få dem att må bra. 

Vi anser att detta bekräftar att hälsa är en växande trend, då människor idag vill satsa på sig 

själva samt att marknaden genom olika koncept och erbjudanden har som målsättning att 

tillfredsställa dessa behov.  Johannisson (2005) skriver att det personliga valet är en viktig del 

i både privat- och arbetslivet. Vi påstår utifrån det Johannisson skriver att dagens människor 

finner individualitet betydelsefullt samt en ökad medvetenhet om den egna hälsan. Vi anser 

att människor idag har en ökad vilja att vårda och förverkliga sig själva, detta görs genom köp 

av produkter och tjänster inom hälsoindustrin, vilket enligt oss leder till en växande 

hälsomarknad. 
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Korp (2004) skriver att forma sitt yttre påstås vara en bidragande faktor till att forma sitt inre, 

detta har växt sig starkt i den västerländska medelklassen. Korp (2004) liksom Kallenberg 

beskriver att normalt åldrande upplevs likt ett hot för många människor. Respondenterna har 

märkt av detta i och med att människor blivit mer medvetna om att livet inte varar för evigt 

och att det idag är svårt att leva upp till dagens ideal. Vi menar att dagens ideal kan innefatta 

alltifrån karriärsideal som enligt oss innebär att vara framgångsrik och ha ett utseende vilket 

överensstämmer med yrkesrollen, till olika skönhets- och fitnessideal där utseendet och 

kroppen symboliserar framgång, detta genom att vara vacker samt smal. Dagligen möts 

människor av rubriker likt dessa: ”Så lätt fixar du drömkroppen”, ”Så farlig är din stress”, 

”Varva ner i vardagen”(aftonbladet.se). Detta leder in på det Taschetta-Millane (2006) 

skriver, att människor vill belöna sig själva. Respondenterna påpekar att många människor 

idag har gott om pengar och ett intresse för hälsa. Det finns en ökad medvetenhet hos både 

kunderna och företagen om detta. Korp (2004) beskriver att intresset för hälsa har ökat, vilket 

gör att företag ser möjligheter att utveckla affärsidéer och tjäna pengar på det. Han skriver 

också att en ökad konsumtionskultur finns i samhället. Med detta i åtanke menar vi att 

människan anser sig kunna köpa en hälsosammare livsstil samt välbefinnande. Anledningen 

tror vi är att människor inte kan undgå att påverkas av de ideal samhället kommunicerar, och 

att dessa bidrar till att människorna vill köpa och leva likt idealen.  

 

Under uppsatsens gång har vi förstått att hälsotrenden har funnits längre än de flesta tror. 

Respondenterna menar att hälsofixeringen startade i slutet av 1980-talet och sedan dess 

utvecklats och blivit global. Genom litteratur och svar från respondenter kan vi utläsa att 

människor på senare tid i större utsträckning har uppmärksammat att det går att tjäna pengar 

på hälsotrenden.  

5.2 Inbillning? 

Vi funderar om det är människors oro för sjukdomar som gör att de intresserar sig för hälsa, är 

det media som gör att vi tror att vi är för stressade, äter fel och sover för lite? Vi undrar vad 

detta får för konsekvenser? Vi tror likt Johannisson att inbillning påverkar människan till 

handlingar den annars inte skulle göra. Vi anser att spa lanseras som om vi behöver det, ett 

behov vilket måste uppfyllas för att vi ska känna tillfredsställelse och självförverkligande.  
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Men vi är kritiska till detta och det leder till att många frågor dyker upp, vi undrar om 

människor luras att tro att de behöver det? Kan det finnas ett samband mellan inbillning och 

den växande hälsotrenden? Bidrar detta till att fokuseringen på hälsa kommer att bli större och 

kommer det gå till överdrift? Orkar människor fortsätta att anstränga sig? Vi kommer att 

skildra detta påstående och denna koppling i modellen nedan och förklara närmare i den 

följande texten: 

 

 

 

   

 

 

   

 

   

 

 

 

 

                Källa: (Egen modell, 2007). 

Johannisson (1996) skriver om hypokondri vars innebörd är att människan har en intalad bild 

av den egna hälsan. Vi menar att den intalade bilden påverkas av de ideal samhället har 

skapat, exempelvis ”du blir yngre och mindre rynkig av denna produkt/tjänst”, det påverkar i 

sin tur människan till att köpa denna produkt eller tjänst. En annan intalad bild kan vara stress, 

ett behov av att koppla av skapas, detta tror denne person kan uppnås genom till exempel 

spabehandlingar. Vi grundar detta på det Johannisson (1996) skriver att samhället påverkar 

individen och det respondenterna påpekar, att idealen påverkar individens handlingar. 

Därefter kan vi se samband till placeboeffekten som beskrivs i teorikapitlet, vilket enligt vår 

tolkning i detta fall innebär att placeboeffekten uppkommer genom de massiva påtryckningar 

från media kring ideal samt behandlingar och produkter individen möts av. Vi tolkar att media 

framställer att stressade människors behov tillfredsställs genom exempelvis spabehandlingar. 

På så sätt övertygas de att tro att behandlingarna är lösningen till deras problem. Vi undrar om 

Hypokondri = Intalad bild 

Samhället Ideal 

Hälsoaktiviteter/Hälsobe
handlingar (Ex. Spa) 

Placeboeffekt? 
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det är behandlingarna som löser problemen eller är det tron och förhoppningen på att 

problemen ska lösas som är grunden till varför hälsotrenden har växt sig stark?  

5.3 Individen och samhället 

Vi konstaterar att en bidragande del till hälsotrenden ligger hos individen, att denne numera 

finner det naturligt att ta hand om sig själv, att unna sig omsorg och omtanke. Vidare funderar 

vi på vilken roll utseendet har i hälsotrenden, Rydqvist (2004) beskriver att utseendet är 

viktigt annars hade inte exempelvis gym- och workoutkulturen funnits. Individernas intresse 

för utseendet har idag medverkat till att det har skapats behov och nya livsstilar. Med det 

menar vi att människan vill använda sitt utseende för att leva på ett särskilt sätt, exempelvis en 

offentlig person vars arbete kräver ett representabelt utseende varje dag medan det för andra 

inte gör det. Denne offentliga person måste därför anpassa sig till rådande ideal men detta 

krav har inte icke-offentliga människor. Vi tror att effekten av detta är att utseendet har en stor 

roll för hälsotrendens utveckling.  

5.3 Hälsa som affärsidé samt människors konsumtion 

Anledningarna till att respondenterna startade spaverksamhet skiljer sig åt, men alla är 

överens om att ett ökat intresse för hälsa finns hos allmänheten. Detta bekräftas av Korp 

(2004), han skriver att allmänhetens intresse för hälsa och hälsofrågor har ökat, vi tolkar att 

respondenternas verksamheter utgår från allmänhetens intresse för hälsa. Vi ser en snabb 

utveckling i samhället, det kommer ständigt nya trender och detta syns även inom 

spabranschen. Det är nya behandlingar, nya metoder och en av respondenterna uttryckte: ”det 

gäller att vara nr ett” för att kunna behålla sin position på marknaden. Vi tror att detta kan 

leda till priskrig mellan konkurrenter då marknaden ständigt ökar. Det kan också uppstå 

nischade spa, till exempel lågbudgetspa som komplement till dagens relativt dyra spa.  

 

Eriksson och Cronebratts (1985) resonemang om att människor kan söka självförverkligande 

genom olika produkter och tjänster anser vi styrks av Rydqvist, han menar att det finns en 

vilja hos människor att ha och äga saker. Vi frågar oss dock om det går att köpa sig hälsa? 

Människor i västvärlden saknar oftast inget materiellt, men vi tror att många saknar mänsklig 

omtanke, detta behov anser vi kan uppfyllas av spaanläggningarna. Att kunden ska bli 

igenkänd och få ett personligt bemötande är viktigt och är något respondenterna är eniga om, 

Rydqvist nämner att hälsa skapas genom att känna sig betydelsefull. Vi påstår utifrån detta att 
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människor söker efter en känsla av mening och bli sedda, vilket idag är något hälsoindustrin 

och då främst spabranschen tagit fasta på att erbjuda.  Vi menar att behovet av omtanke är 

oändligt och att det är gynnsamt för hälsoindustrin att erbjuda produkter och tjänster vilka 

uppfyller detta syfte. Enligt oss kan hälsomarknaden fortsätta växa i och med att detta behov 

finns, likaså hälsotrenden.   

5.4 Nya livsstilar 

Eriksson och Cronebratt (1985) skriver att nya trender och ökad fritid leder till att nya 

livsstilar växer fram. Människors sätt att se på arbetet har förändrats, idag anser många att de 

arbetar för att leva och inte tvärtom. Respondenternas olika koncept genomsyras av detta, alla 

vill de ge gästerna en upplevelse med möjlighet till trendiga spabehandlingar. Kunderna vill 

uppnå välbefinnande, de erbjuds därför avkoppling och rogivande upplevelser. Vi anser att 

det finns likheter i respondenternas resonemang med artikeln Business: The wellness boom; 

Health Consumerism (2007), där det skrivs att det finns ett växande begär från kunderna för 

produkter och tjänster vilka ska leda in dem på en hälsosam livsstil. Med detta i åtanke påstår 

vi med utgångspunkt från Kotler och Armstrong (2005), att välbefinnande är ett skapat begär 

vilket lett till en ökad efterfrågan på marknaden.  

5.5 Kommunikation – hälsotrend?  

Respondenterna är överens om att det är viktigt att synas via hemsidan på Internet, då många 

idag söker efter information på Internet. Blythe (2006) skriver att företag måste hitta de 

kommunikationskanaler människor använder för att nå ut till dem. Nöjda och återkommande 

kunder är något alla respondenter eftersträvar, det både underlättar och är gratis 

marknadsföring av deras verksamheter. Vi anser att företag inom hälsoindustrin syns alltmer 

på Internet och uppmärksammas av de eventuellt blivande kunderna, vilket kan kopplas till 

det problem vi studerar. Vi anser likt det Blythe (2006) skriver, att marknadsföring via 

Internet leder till att hälsotrenden kan fortsätta växa och vidga marknaden till nya 

kundgrupper.  

 

 Enligt Kotler och Armstrong (2005) är det viktigt att bygga kundrelationer vilka grundas på 

hur tillfredsställda kunderna är, respondenterna påtalar att de arbetar med en kundstock de har 

byggt upp genom åren. Detta anser vi att Grönroos (2000) håller med om, han menar att 

marknadsföring är att sköta om och utveckla relationer med kunder. Utifrån det författarna 
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skriver finner vi likheter med det respondenterna berättar, att återkommande nöjda kunder 

omedvetet marknadsför verksamheten till andra potentiella kunder. Detta genom att berätta 

om en uppfylld förväntning vid exempelvis en spabehandling eller rådgivning. Vi anser det 

därmed vara tidseffektivt och ekonomiskt att använda de redan existerande kundrelationerna 

då företaget kan minska marknadsföringskostnaderna. Därmed är det viktigt för företagen att 

vårda kundrelationerna samt vara synliga för omgivningen via Internet och andra 

kommunikationskanaler såsom broschyrer.  

 

Weatherill (1997) skriver att kommunikation är en förutsättning för att ett företags produkt 

eller tjänst ska säljas. Blythe (2006) menar att kommunikation innebär att originalkonceptet 

omvandlas till symboler så omgivningen förstår företagets budskap, respondenterna använder 

broschyrer vid marknadsföring av deras koncept vilka bland annat symboliserar avkoppling 

och välbefinnande. Nedan beskrivs våra tolkningar av detta med en modell av hur 

hälsotrenden växer genom kommunikation. 

    
      Källa: (Egen modell, 2007). 

Vi menar att samhället kommunicerar ideal vilket leder till att olika trender skapas, det vill 

säga människor tar till sig de ideal samhället kommunicerar. På så sätt tror vi att ett behov 

skapas vilket gör att det dominerar marknaden, exempel på det är de aktuella trenderna kring 

hälsa och inredning. Dessa trender påverkar företag att utveckla affärsidéer där de kan utnyttja 

trenderna till deras fördel. De kommunicerar sina erbjudanden genom olika budskap, 

exempelvis ”kom till en oas där du kan samla kraft och bli väl omhändertagen”.  

Kommunikationen sker genom symboler i till exempel reklam, symbolerna stärker idealen 

samhället sprider. Vi anser att effekten av det här blir ett evigt kretslopp.  

1. Samhället 
kommunicerar 

ideal 

2. Trender, ex. 
hälsotrend 

4. Symboler, 
ex. avkoppling

3. Företag 
kommunicerar 
sina budskap
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5.6 Ordet spa –en konkurrensfördel? 

Roos et al (2002) påpekar att det finns faktorer i omgivningen som påverkar verksamheten 

och dess möjligheter att skapa konkurrensfördelar. Dessa faktorer, exempelvis andra likartade 

företag och substitut, inverkar på hur konkurrenssituationen inom branschen ser ut. 

Respondenterna säger att konkurrensen inom branschen ökar, de påpekar att det är populärt 

att starta spa och det finns en risk för överetablering. Vi anser det vara svårt för 

konsumenterna att skilja på oseriösa aktörer som ”surfar på framgångsvågorna” och de seriösa 

aktörerna. Vår uppfattning är att de vi har intervjuat till viss del ”surfar på framgångsvågorna” 

och utnyttjar hälsotrenden till deras fördel. Denna uppfattning bygger vi på att deras 

verksamheter har utvecklats i och med den rådande hälsotrenden.  

 

Konkurrensfördelar uppkommer enligt Jacobsen och Lien (2003) då ett företag har ett övertag 

gentemot ett likartat företag inom branschen. Respondenterna anser sig ha olika 

konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna/kollegorna inom branschen. Vi fick också veta 

att det idag är inne att använda spabegreppet, men Stefan påpekar att trender förändras över 

tiden, det gäller också det som är inne för företag att kalla sig. Vi menar att många företag 

idag använder ordet spa då de anser det vara en konkurrensfördel i och med den rådande 

trenden. Vi tyder att det ur konkurrenssynpunkt är fördelaktigt att locka kunder genom att 

lägga till ordet spa i verksamhetsnamnet. Vi tycker oss se tendenser att konkurrensen och 

rivaliteten mellan aktörerna ökar. Vi tror att de oseriösa aktörerna på hälsomarknaden vilka 

använder spabegreppet kan leda till att branschryktet försämras, vilket kan påverka de seriösa 

aktörerna negativt. Utifrån vår litteratur och empiri konstaterar vi att hälsotrenden är stabil 

och konkurrensen är positiv för aktörerna. Vi tror att konkurrensen påverkar aktörerna att 

positionera sig och höja kvaliteten för att kunna vara kvar på den växande marknaden. Vi 

anser att hög kvalitet fungerar likt en strategi, detta utifrån Porters resonemang, att strategi 

används för att skapa konkurrensfördelar gentemot konkurrenter i branschen. 

5.7 Utvecklingen av hälso- och spatrenden 

Sparådgivare Carina Billetun spår att spatrenden kommer att fortsätta, hon menar att behoven 

alltid kommer att finnas. Detta känner även våra respondenter av, de ser ingen avmattning på 

kundtillströmningen samt att en bidragande faktor är den rådande högkonjunkturen. 

Utvecklingen av spatrenden kan dock minska i omfattning vid en eventuell lågkonjunktur  



   
   
  35 
  

menar respondenterna. Spabranschen såväl som hälsoindustrin är enligt oss en 

framtidsbransch med stora möjligheter till fortsatt utveckling, människor har idag längre 

livslängd samt en ökad medvetenhet och ett intresse för hälsa. Vi menar att detta medför en 

ökad vilja att köpa de tjänster och produkter hälsoindustrin erbjuder vilket möjliggör 

utveckling.  

 

Engman (2007) menar att det idag finns ett globalt intresse för hälsa och att hälsa har blivit en 

stor marknad. Detta resonemang styrks av Yderberg (2007), vilken menar att den ökande 

marknaden leder till att det dyker upp nya former av hälsoaktiviteter. Yderberg och Engman 

tror på en ljus framtid för hälsoindustrin, detta gör även respondenterna, de upplever att deras 

tjänster efterfrågas. Taschetta-Millane (2006) spår att i framtiden kommer spabranschen att 

fokusera på fler målgrupper, till exempel män och barn. Det finns likheter med det Taschetta-

Millane (2006) skriver och de resonemang respondenterna har kring spabranschens framtid. 

Vi menar att det ökade intresset för hälsa i världen medför ökad medvetenhet om hälsa hos 

allmänheten vilket gör att spabranschen och hälsoindustrin får möjlighet att bredda sig till fler 

kundgrupper.  
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6. Avslutande reflektioner och förslag till vidare forskning 
Efter att ha genomfört denna studie och kommit fram till att det finns många frågor som blir 

obesvarade återstår det för oss att skicka ”bollen” vidare. Detta kapitel avslutar vår uppsats 

och den innehåller avslutande reflektioner vilka leder till frågor för vidare forskning.  

 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att hälsotrenden inte är någon ny företeelse utan har 

funnits en längre tid, men att hälsoboomen bidragit till ett ökat fokus på hälsa. Spabranschen 

som studerats i denna uppsats anser vi vara en effekt av hälsoboomen då denna bransch enligt 

vår uppfattning ökat kraftigt de senaste åren. Idag konsumeras allt från behandlingar, 

träningskort till hälsoprodukter och hälsoresor. Detta väckte frågor hos oss, vi undrar om det 

är moraliskt rätt att ”sälja hälsa”. Är det rätt av företag på hälsomarknaden att utnyttja 

människors känslor och mående, till exempel hur denne upplever att den mår, eller dennes 

upplevelse av att vara överviktig? Efter denna studie är vi kritiska till hälsoindustrins 

erbjudanden till allmänheten. Vi menar att de utnyttjar människors känsla av otillräcklighet att 

nå, enligt oss, de nästintill ouppnåeliga idealen. Vi uppmuntrar till vidare forskning kring 

dessa frågor: 

• Vilken effekt kan hälsotrenden ge och få i framtiden? 

• Hur kan hälsotrenden utvecklas i framtiden?   

• Vilka människor påverkas av hälsotrenden? 

 

Vi anar att hälsoindustrin har kommit för att stanna. De olika branscherna inom den anser vi 

dock vara föränderliga, detta beroende på vad konsumenterna anser vara ”inne”. Vi tror att 

spabranschen är en bransch som snabbt tar till sig nya trender och applicerar dessa i 

verksamheterna. Detta kan enligt oss vara en orsak till varför den har vuxit sig stark de 

senaste åren.  

 

Avslutningsvis vill vi framhålla att vår studie varit intressant att genomföra och gett oss nya 

kunskaper inom området. Vi hoppas vi har väckt ett intresse för fortsatta studier inom området 

och att ämnet studeras djupare i framtiden.  

 



   
   
  37 
  

Källförteckning  

 

Aftonbladet (2007) ”Kropp och hälsa” Tillgänglig: http://www.aftonbladet.se Besöktes: 2007-

12-05 

 

Af  Wåhlberg, E-B, Intervju 2007-11-13, Ägare till Skedemosse Gård 

Billetun, I.(2007) Spaus sparådgivning. Besöktes: 2007-11-29 Tillgänglig: 

http://www.spaus.com/svenska/tjanster/sparadgivning/arkiv/kommaigang.htm#Vad%20krävs

%20för%20att%20få%20kalla%20anläggningen%20"spa"?  

Blythe, J. (2006) ”Essentials of Marketing Communications”.  Prentice hall: New Jersey 

 

Bryman, A., Bell, E. (2005) ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”. Liber Ekonomi: 

Malmö 

 

Engman, A,. (2007) ”Hälsoboom” Friskispressen nr 5, Sörmlands Grafiska Quebecor AB 

 

Elmquist, G,. (2007) ”Kampen om gymmiljonerna”,Friskispressen nr 5, Sörmlands Grafiska 

Quebecor AB 

 

Eriksson, L T., Cronebratt, T. (1985) “Trend marketing”. Studentlitteratur: Lund 

 

Florian, K. (2007) Besöktes: 2007-11-29 Tillgänglig: 

http://www.kerstinflorian.se/show.php?id=1027455  

 

Holme, I M., Solvang, B K. (1997) ”Forskningsmetodik”.  Studentlitteratur: Lund 

 

Hotell Skansen (2007) Besöktes: 2007-11-10 Tillgänglig: http://www.hotelskansen.com  

 

Intryck, ett e-magasin från Nova Park och Steningevik (2007). Besöktes: 2007-11-22 

Tillgänglig: http://www.intryck.info/artikel.asp/id/20/1ID/37479  

 



   
   
  38 
  

Jacobsen, E W,. Lien, L B. (2003) ”Expansion: Strategi för affärsutveckling”. Liber 

ekonomi: Malmö 

 

Johannisson, K., (1996) ”Kroppens retorik”. Besöktes: 2007-12-03 Tillgänglig: 

www.00tal.com/arkiv/johannisson.html  

 

Johannisson, K., (1997) ”Kroppens tunna skal”. Norstedts: Göteborg 

 

Johannisson, K., (2005) ”När samhället glider isär glider också individen isär”. Besöktes: 

2007-12-03  Tillgänglig:http://www.axess.se/svenska/aktuellt/frizon_johannisson.php 

 

Johannisson, K., (2007) ”Samhällskroppen. Diagnosen utbrändhet är en dimridå”. Dagens 

Nyheter, 2007-10-23, s. 4.   

 

Korp, P., (2004) ”Hälsopromotion” Studentlitteratur: Lund 

 

Kotler, P., Armstrong, G. (2005) “Marketing: an introduction”. Pearson Education: New 

Jersey 

 

Mazzabella., M. (2007) “Vad händer när det individuella blir normen?”.Besöktes: 2007-11-

29 Tillgänglig: http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_243753.svd  

 

Nationalencyklopedin 2007-12-03 Ord: Självförverkligande. Besöktes: 2007-12-03 

Tillgänglig: 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=306561&i_word=sj%e4lvf%f6rverkligande 

 

Nationalencyklopedin 2007-12-03 Ord: Trend. Besöktes: 2007-12-03 Tillgänglig: 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=330980&i_word=trend 

 

Nilsson, T. Intervju 2007-11-08 Ägare till Zoma Massage Spa  

 

Norén, S.  Intervju 2007-11-13 VD Hotell Skansen. 

 



   
   
  39 
  

Nygaard, C., Bengtsson, L. (2002) ”Strategizing- en kontextuell organisationsteori”. 

Studentlitteratur: Lund 

 

Patel, R., Davidson, B. (2003) ”Forskningsmetodikens grunder”. Studentlitteratur: Lund 

 

Platinum Spa  Besöktes: 2007-11-29 Tillgänglig: 

http://www.platinumspas.se/Page.aspx?Filename=Historia.xml  

Reibring, K. ”Våra krav på lycka är orimliga”. Besöktes: 2007-11-29 Tillgänglig: 

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/artikel_609999.svd  

Roos, G., von Krogh, G. och Roos, J. (2004) ”Strategi – en introduktion”. Studentlitteratur: 

Lund 

 

Rydqvist, L-G., Winroth, J., (2004) “Idrott, friskvård, hälsa och hälsopromotion”. 

Holmbergs: Malmö 

 

Skedemosse Gård (2007) Besöktes: 2007-11-10Tillgänglig: http://www.skedemosse.se  

 

Spaus ab, (2007) Besöktes: 2007-10-31 Tillgänglig: 

http://www.spaus.com/svenska/PDF/pressrum/historik.pdf   

 

Svenska spahotell, (2007) Besöktes: 2007-11-14 Tillgänglig: 

http://www.svenskaspahotell.se/om_spa/nyttan_med_spa/  

 

Taschetta-Millane,. M (2006) “Trends in the spa-world”.  Global Cosmetic Industry aug 

2006, 174, 8 s.53  

 

Terdell, I. (2007) Broschyr Calmare Spa 

 

The Economist. London (2007) Business: The wellness boom; Health consumerism. Vol 382, 

s. 52 

 



   
   
  40 
  

Wallén, G. (1993) ”Vetenskapsteori och forskningsmetodik”. Studentlitteratur: Lund 

 

Wikipedia, (2007) Besöktes: 2007-10-31 Tillgänglig: http://sv.wikipedia.org/wiki/Strategi  

 

Yderberg, P,. (2007) ”Traning Camp 08” Springtime travel i Friskispressen, Sörmlands 

Grafiska Quebecor AB 

 

Zoma Massage SPA (2007) Besöktes: 2007-11-04 

Tillgänglig: http://www.zoma.se  

 



   
   
  41 
  

 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Hur länge har ni funnits? 

2. Vad är ni för slags organisation? 

3. Hur ser erat koncept ut, vad bygger det på? 

4. Vad är det som gör att hälsa/välbefinnande säljer? 

5. Varför började ni med spaverksamhet? 

6. Hur ser ni på utvecklingen av hälso- och spabranschen? 

7. Hur beskriver ni er strategi, har den förändrats över tiden? 

8. Vilka medel och kommunikationssätt använder ni er av när ni marknadsför er? 

9. Hur uppfattar ni konkurrensintensiteten inom er bransch? 

10. Vad ser ni för fördelar och nackdelar med konkurrensen inom branschen? 

11. Hur kommunicerar ni till marknaden? 

12. Hur ser er marknadsföring/marknadsföringsstrategi ut? 

 

 

 




