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Sammanfattning 

 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att utifrån ett genusperspektiv undersöka om 

spaanläggningen är en plats för båda könen eller om den är riktad bara mot kvinnlig besökare. 

Uppsatsens syfte är även att ta reda på hur genusföreställningar inom spaorganisationer ser ut 

och hur spaorganisationer ser på könsfördelning. 

 

För att kunna få svar på våra frågeställningar har vi använt en kvalitativ metod i vårt 

uppsatsarbete. Den kvalitativa metoden är relevant för vår undersökning då vi strävade efter 

att få en djupare förståelse om fenomenet. Under datainsamlingens gång har vi använt oss av 

tidigare forskning och även kvalitativa intervjuer. Totalt har vi genomfört fyra intervjuer, 

varav en av dem var en personlig intervju, två av dem skedde via e-post och en via telefon. Vi 

har även genomfört en visuell etnografi i form analys av hemsidor. Vi har utgått ifrån det 

konstruktivistiska synsättet samt att vi har använt kodning vid analysering av data. 

 

Resultatet som vi kom fram till är att spa är en plats för båda könen samt att spaorganisationer 

har olika genusföreställningar beroende på var i landet de är etablerade. Med detta menar vi 

att spaorganisationernas geografiska läge kan orsaka olika syn på genus. Även kom vi fram 

till att det faktum att spaorganisationer inte har bidragit väldigt mycket till jämställdhet inom 

spabranshen och att en könsneutral miljö fortfarande saknas på spaanläggningar kan orsaka 

det att män besöker span mer sällan än kvinnor. Därtill bör spaorganisationer arbeta vidare 

med sina erbjudanden och budskap för att inte utesluta den manliga kundkretsen. 

 

 

Nyckelord: spa, genus, män och kvinnor, könsneutral miljö. 
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Abstract 

 

The aim of this study is to from a gender perspective to examine whether spa is a place for 

both genders or it is focused on female spa visitors only. Also to study the organisation`s 

point of view of gender performances within spa tourism as well as to see spa organizations 

views on gender distribution. 

 

To be able to answer the questions, the qualitative method was used in our research. The 

method is relevant to our study since we sought to gain a deeper understanding of the 

phenomenon. During the data collection we have used previous researchs and qualitative 

interviews. Overall we had conducted four interviews, one of which was the personal 

interview, two were made by email and one by phone call. We also performed a visual 

ethnography of websites. The present research was based on the constructivist approach and 

we have used coding for data analysis. 

 

The result of the study indicates that the spa is a place for both gender, and that spa 

organisations have different gender performances depending on their location in the country. 

By that we mean, that spa organizations geography can be the reason for the difference 

between male and female spa visitors. Although we concluded the fact that spa organizations 

do not contributed highly to the equality in spa industry and that a gender-neutral 

environment still missing on spas and may cause that male spa-goers visiting span less 

frequently than female. In addition, should spa organizations continue keeping up the work 

with different offers and medial messages and not exclude the male spa-goers. 

 

 

Keywords: spa, gender, men and women, gender - neutral environment. 
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1. Inledning 

 

I detta avsnitt introduceras inledningsvis ämnesområdet för uppsatsen, därefter presenteras 

syfte och frågeställningar samt avgränsningar och definitioner som gäller för studien. 

 

I dagens värld av ständig kommunikation, ökade karriärs- och familjekrav och ekonomisk 

osäkerhet kan det vara en utmaning att hitta sätt att balansera vårt liv. Vår livsstil påverkar hur 

vi mår och allt fler människor lägger mer tid på sin hälsa och vill hitta balans i sin hektiska 

vardag (Swanberg 1998, s. 7). Enligt Hall (2010) har många faktorer lett till ett snabbväxande 

segment av turister vilka väljer en form av rekreation för att hitta balans och må bra. 

Wellness-turism är ett väldigt nytt nischsegment inom turismnäringen som ökar fort och blir 

alltmer populärt bland konsumenterna (Global Wellness Institute, 2013). Konsumenterna 

söker allt fler destinationer med friskvårdsanläggningar och naturresurser som 

turistattraktioner. Den mest populära wellness-turismaktiviteten bland resenärer är att besöka 

spa (Lo, Qu och Wetprasit, 2013). 

 

1.1 Spa genom tiderna 

Spa är namnet på en belgisk kurort med varmvattenkällor som grundades under romartiden. 

De första så kallade spaanläggningarna byggdes av romarna för sina soldater, för att de kunde 

slappna av och bada. På 1600-talet när man kom på att vatten kan användas inte bara för 

glädje men även för hälsans skull, blev kurorten Spa berömd igen. Även människor från 

Sverige som hade möjlighet åkte dit för att dricka det vattnet. På 1700-talet kom spakulturen 

också till Sverige. Medevi brunn, Söderköpings brunn, Loka brunn, Porla och Ramlösa erbjöd 

på den tiden sina gäster det friska mineralvattnet i kombination med vila, umgänge och 

promenader (Swanberg 1998, s. 6). 

 

Ordet spa behöll sitt namn genom tiderna, dock fick ordet en ny innebörd inom det förändrade 

samhället. Swanberg karakteriserar begreppet spa så här: “å ena sidan modern kunskap om 

människans naturliga behov, å andra sidan mångtusenårig historia, full av vatten, mineral, 

oljor, leror och beröring som syftar till välbefinnande” (Swanberg 1998, s. 7). Varje land har 

sin egen spakultur, men dess basgrenar är detsamma för alla. Spakulturen byggdes på en 

holistisk tanke om att en människa är inte bara kropp och själ utan kropp och själ i ett. Och 

den tanken leder till ett friskare och helare liv (Swanberg 1998, s. 7). 

 

Enligt Lo, Qu & Wetprasit (2013) är spa i dagens läge ”business offering water-based 

treatment practiced by qualified personnel in a professional, relaxing and healing 

environment”. Tabacchi (2010) skriver att det europeiska spat återvänder till sina rötter 

genom att fokusera behandlingarna på hydroterapi och inte bara erbjuda massage och 

ansiktsbehandlingar. Dessutom lägger Tabacchi till att dagens spa inte längre uppfattas som 

en plats där man förbättrar sin hälsa/botar sig, utan även en plats där man kan må bra och ta 

hand om sig genom olika skönhetsbehandlingar som botox, kosmetisk kirurgi och andra 

medicinska åtgärder (Tabacchi 2010). Även Hall (2011) tar upp att spa inte bara är för dem 

som söker efter botemedel mot sina sjukdomar som ont i ryggen, astma, fetma osv., utan spa 

är nuförtiden är något för dem som är ute efter avkoppling och skönhet. 
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1.2 Bakgrund 

En spavistelse kan spela en avgörande roll genom att erbjuda människor ett tillgängligt sätt att 

piggna till, få mer energi och öka sin entusiasm (Kulkarni 2008, s. 1). En spaupplevelse är en 

komponent i hälsoturismen som avser tillhandahållandet av särskilda faciliteter (Hall, 2011). 

Spaanläggningar är i hög grad vårdinrättningar där olika slags typer av kroppsbehandlingar 

erbjuds (Kulkarni 2008, s. 1). En spavistelse kan ses som ny trend inom turismen och bland 

hälsoinriktade turister men själva spabegreppet är något som funnits sedan forntiden. Enligt 

Kulkarni (2008) är spa en plats där det finns vatten med mineraler som folk kan dricka för sin 

hälsas skull. Spa är en plats där man kan koppla av och förbättra sin hälsa med hjälp av olika 

behandlingar. I dagens läge finns det spaanläggningar över hela världen och många runt om i 

Sverige (Swanberg 1998, s. 13). Tillgängligheten till spaanläggningar har skapat goda 

förutsättningar för folk att göra ett avbrott i vardagen och uppleva en annan värld med fokus 

på hälsa, välbefinnande och skönhet. 

 

1.3 Problemdiskussion 

Som nämnts tidigare i uppsatsen är spavistelse ett populärt och tillgängligt sätt att koppla av 

och förbättra sin hälsa. När man letar efter en spaanläggning är det vanligt att man bläddrar 

igenom olika broschyrer och webbsidor där majoriteten av personerna på bilderna är kvinnor 

vilket enligt Tsai, Suh & Fong (2012) kan vara en faktor som får männen att avstå från spa 

och liknande tjänster. Män kan känna sig obekväma med att besöka en kvinnodominerad 

miljö eller de kan känna att de inte passar in. Flera tidigare studier av spamarknaden har visat 

att män fortfarande är i minoritet bland dem som besöker spa, men antalet män på spa växer 

från år till år. Enligt Sherman, Clemenz & Philipp (2007) är andelen kvinnor bland 

spabesökare 70 procent, dvs. en majoritet. Antalet män som går på spaanläggningar har ökat 

från 20 procent år 1997 till 29 procent 2003. Sherman, Clemenz & Philipp (2007) menar att 

den främsta anledningen till att män och kvinnor besöker spa är att lindra stress och att 

slappna av. Även 94 procent av både män och kvinnor säger att de kände sig bättre efter 

spabesöket. Kvinnorna nämnde att de kände sig mer attraktiva och självsäkra efter att ha 

besökt spa, män i sin tur kände sig mer fräscha, energiska och kraftfulla. 

 

Sverige anses idag vara ett av västvärldens mest jämställda länder och detta kan förmodligen 

kopplas till den svenska jämställdhetspolitiken, som har lett till införande av jämställdhet i 

grundlagen. Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män 

har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet 

(Gunnarsson & Svensson 2009, s. 19-25). Författarna menar vidare att det att rätten är 

formellt könsneutral leder inte per automatik till att rätten verkligen fungerar på ett 

könsneutralt sätt. 

 

Med denna studie vill vi undersöka fenomenet spa inom besöksnäringen. Dessutom vill vi 

undersöka varför män besöker span i mindre utsträckning än kvinnor, vilka de möjliga 

orsakerna är till att män utgör minoriteten inom spamarknaden samt om hur spaorganisationer 

ser på genusföreställningar i spabranschen. 
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1.4 Syfte 

Syften med denna studie är att undersöka om spaanläggningen är en plats för båda könen eller 

är den riktad huvudsakligen mot kvinnliga besökare. Därtill vill vi ta reda på hur 

genusföreställningar inom spaorganisationer ser ut och hur spaorganisationer ser på 

könsfördelning. 

 

1.5 Frågeställning 

- Vilken syn har spaorganisationer på att män besöker span mer sällan än kvinnor? 

- Vilka är de bakomliggande faktorer som orsakar att män utgör minoriteten bland 

spabesökare? 

 

1.6 Avgränsningar 

I denna uppsats kommer vi att undersöka om spaanläggningen är en plats för båda könen samt 

hur spaorganisationer ser på genusföreställningar inom spabranschen. För att kunna få svar på 

våra frågor har vi avgränsat oss till organisationer som arbetar inom spamarknaden. I denna 

undersökning vill vi skapa större förståelse för hur organisationer ser på sina kunder och 

därför ska vi inte rikta oss mot enskilda spabesökares syn på genusföreställningar utan 

avgränsa oss till spaorganisationer i Stockholm och Uppsala. 

 

1.7 Definitioner 

Här presenterar vi definitioner och begrepp som förekommer i uppsatsen. 

 

Wellness-turism - nytt turismsegment inom den global rese- och turismindustrin där 

huvudsyftet ligger i att bibehålla eller öka sitt personliga välbefinnande (Global Spa & 

Wellness Summit, 2013). 

 

Dagspaanläggning - en dagspa - anläggning är en anläggning som har ett utbud av 

spatjänster men saknar (inte erbjuder) logimöjligheter för sina kunder (SHR, 2010). 

 

1.8 Disposition 

Kapitel 1 Inledning - i detta kapitel presenterar vi vårt valda ämne och en kort beskrivning 

av området ges. 

 

Inledning, spa genom tiderna, bakgrund, problemdiskussion, syfte, frågeställning, 

avgränsningar, definitioner, disposition. 

 

Kapitel 2 Metod - detta kapitel omfattar beskrivning av relevanta metoder för vår uppsats. 

 

Kvalitativ metod, kvalitativa intervjuer, e-postintervju, telefonintervju, visuell etnografi, urval 

av respondenter, epistomologi och ontologi, konstruktionism, tillvägagångssätt, 

litteraturgenomgång, etik, metodkritik, analysmetod. 

 

Kapitel 3 Teoretisk referensram - i detta avsnitt presenterar vi utvalda teorier samt tidigare 

forskning inom valt ämne. 
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Tidigare forskning, genus som begrepp, marknadsföring. 

 

Kapitel 4 Empiri - i detta kapitel presenteras insamlat material från intervjuer. 

 

Personlig intervju med respondent ett, e-postintervju med respondent två, e-postintervju med 

respondent tre, telefonintervju med respondent fyra, bilder och budskap, hemsida 1, hemsida 

2, hemsida 3, hemsida 4 

 

Kapitel 5 Analys - i denna del analyserar vi allt insamlat material och data. 

 

Besökare och social förändring, utbud och upplevelse, behov och genus, spa som en 

könsneutral plats och plats för båda könen, spa idag, analys av bilder 

 

Kapitel 6 Resultat - detta avsnitt handlar om avslutande diskussioner, egna funderingar och 

kritik av eget arbete. 

 

Slutsats, förslag till vidare forskning, kritik av eget arbete. 
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2. Metod 

 

I detta avsnitt presenteras det vetenskapliga synsättet samt det forskningsmetoder och det 

material som har använts i studier. 

 

2.1 Kvalitativ metod 

I uppsatsen har vi valt att använda oss av kvalitativa angreppssätt. Det kvalitativa 

angreppssättet omfattar i sig flera olika metoder så som etnografi/deltagande observationer, 

kvalitativa intervjuer, språkbaserade metoder för insamling och analys av kvalitativa data samt 

insamling och kvalitativ analys av texter och dokument. Utgångspunkter för en kvalitativ 

undersökning kan vara fördomar eller förförståelse som man fått genom egna erfarenheter, 

utbildningar eller annat vetenskapligt arbete (Holme & Solvang 2006, s. 95). Den kvalitativa 

metoden bygger på ett subjekt-objekt-förhållande som innebär att forskare försöker sätta sig i 

den undersöktes situation för att se fenomenen inifrån, för att ”se världen med deras ögon” 

(Holme & Solvang 2006, s. 92; Bryman 2010, s. 372). Utifrån detta kan en djupare förståelse 

och fullständig uppfattning skapas. I en kvalitativ undersökning ligger tonvikten på ord och 

inte siffror vid datainsamlingen och vid data-analyseringen (Bryman 2010, s. 340). Kvalitativ 

forskning baseras på en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik där teorin 

genereras tillsammans med insamlade data och under undersökningens gång (Bryman 2010, s. 

340). Dock finns det fall när man prövar teorierna under en kvalitativ forskning, men denna 

inte uppvisar den kvalitativa strategin (Bryman 2010, s. 348). 

 

Vi har valt kvalitativa metoder då syftet med vårt arbete är att skapa en djup förståelse om 

organisationernas syn på genus men inte att samla mätbara data som i en kvantitativ metod. 

Denna förståelse kan bara nås via direkt kontakt med människor och genom att besöka deras 

hus eller arbetsplats, där de kan berätta lite mer angående fenomenet eller problemet 

(Creswell 2007, s. 40). 

 

2.2 Kvalitativa intervjuer 

Vi har valt att använda oss av intervjuer som är en kvalitativ metod. Vi ansåg att denna metod 

är lämpad för vår undersökning eftersom vi strävar efter att skapa en djupare förståelse om 

varför män besöker spaanläggningar mer sällan än kvinnor. Det finns två huvudsakliga typer 

av intervjuer - ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer (Bryman 2010, s. 

415). En ostrukturerad intervju innebär att forskaren kan ställa en enda fråga till 

intervjupersonen som sedan får svara och associera fritt. En ostrukturerad intervju påminner 

mer om ett vanligt samtal. En semistrukturerad intervju bygger på en intervjuguide som 

innehåller de frågor som ska besvaras och i vilken ordning frågorna ska ställas till 

intervjupersonen. Genom intervjuer kan forskare få djupare förståelse om ämnet eftersom 

intervjupersonerna har frihet om hur de uttrycker sina tankar. I en semistrukturerad intervju 

kan uppföljningsfrågor förekomma för att uppnå ett större djup och bättre förståelse.   

 

Vi anser att med kvalitativa intervjuer kan vi få djupare svar på våra formulerade frågor. 

Syftet med de semistrukturerade intervjuerna är att få mer kunskap om genusföreställningarna 
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inom spabranschen. Vi utformade våra semistrukturerade frågor utifrån det intresseområde vi 

har. Totalt har vi intervjuat fyra respondenter. Samtliga respondenter arbetar på spaanläggningar 

och under intervjuernas gång ställde vi frågor utgående från deras erfarenhet inom branschen. 

Sammanlagt har vi genomfört en personlig intervju, två e-postintervjuer och en telefonintervju. 

Våra respondenter ville vara anonyma och därför kommer deras riktiga namn ersättas med 

respondent ett, två, tre och fyra. Dessutom ska deras arbetsplatser inte nämnas i vårt arbete. 

 

Den personliga intervjun med respondent ett ägde rum på en spaanläggning i Uppsala och varade 

40-45 minuter. Intervjun spelades in och antecknades. Vi har valt att spela in intervjun för att 

inte missa någonting vid transkribering (Kvale & Brinkmann 2009, s. 195). 

 

2.2.1 E-postintervju 

E-postintervjuerna har blivit alltmer populära och användbara i dagens forskning. Även för 

kvalitativ forskning spelar datorstödda intervjuer en stor roll (Kvale & Brinkmann 2009, s. 165). 

Fördelen med en e-postintervju är att den redan är nedskriven och klar för att analyseras. 

Dessutom är den fysiska och mentala tillgängligheten inte viktig i den formen av intervju. 

Nackdelarna vid en datorstödd intervju är distansen från kroppar och talspråk vilket i sin tur kan 

leda till mindre detaljerade beskrivningar. Dock kan den distansen vara positiv i intima och 

känsliga aspekter (Kvale & Brinkmann 2009, s. 166). 

 

Under denna undersökningens gång genomförde vi två e-postintervjuer. En med respondent två 

som är spa-terapeut och bokningsansvarig på ett hotell med spaanläggningen i Stockholm och 

den andra med respondent tre som är spa- och massageterapeut samt ägare av en spaanläggning i 

Uppsala. Vi har valt e-postintervjuer då den fysiska tillgängligheten med respondenterna var 

omöjligt på grund av deras tidspressade schema och deras personliga omständigheter. Vi anser 

att e-postintervjuerna var mycket informationsrika och dessutom var det lättare att sammanfatta 

dem och att ta fram den väsentliga informationen. 

 

2.2.2 Telefonintervju 

Enligt Bryman (2010, s.432) är en telefonintervju mest förekommande inom 

surveyundersökningar, men kan också användas inom kvalitativa undersökningar. 

Telefonintervjun har både fördelar och nackdelar. En av fördelarna med telefonintervjun är att 

man kan intervjua människor som befinner sig långt borta (Kvale & Brinkmann 2009, s. 165). 

Kostnaden är också en fördel, det är billigare att nå en eller flera personer per telefon än att träffa 

dem på angivna platser. Nackdelar med telefonintervjuer är att man inte kan intervjua den som 

inte har telefon och att intervjuare inte ser kroppsspråket respondenten använder och på så sätt 

missar man att se reaktionen på ställd fråga (Bryman 2010, s. 432-433; Creswell 2007, s. 133). 

 

Under datainsamlingen har vi genomfört en intervju via telefon. Vi valde detta på grund av att 

respondenten hade stor tidsbrist. Respondenten för telefonintervju blev respondent fyra som är 

marknads- och PR- chef på en spaanläggning i Stockholm. Intervjun varade i cirka 17 minuter. 

Under intervjun förde vi anteckningar och spelade även in samtalet. Inspelning blev 



13  

möjlig tack vare högtalarfunktionen där en person ställde frågorna till respondenten från en 

telefon och den andra spelade in på den andra samt förde anteckningar. Inspelning gjordes för 

senare omlyssning och för att minska risken att missa informationen. En telefonintervju har 

flera fördelar där en av dem är att den kräver mindre tid både för intervjuare och respondent 

(Bryman 2010, s. 209). 

 

2.3 Visuell etnografi 

Den visuella etnografin blev mycket förekommande inom den kvalitativa forskningen. 

Visuella etnografin går ut på att man analyserar det visuella materialet vilket är relevant för 

studien (Bryman 2013, s. 403). Visuell etnografi som en del av kvalitativa forskningen kan 

omfatta i sig olika slags föremål vilka kan analyseras. Det är till exempel fotografier, bilder, 

brev, officiella dokument, internet osv. För vår uppsats valde vi att analysera 

spaorganisationernas hemsidor, det budskap som de förmedlar och de bilder som visas till 

läsare. 

 

2.4 Urval av respondenter 

I forskningssammanhang finns det två typer av urval: sannolikhetsurval och icke - 

sannolikhetsurval. Den sistnämnda brukar förknippas med kvalitativ forskning (Bryman 2010, 

s. 180). För vår undersökning har vi valt icke-sannolikhetsurval. Detta för att vi inte strävar 

efter att generalisera och gå i brett i undersökningen, tvärtom ville skapa djupare förståelse 

inom det valda ämnet. Icke-sannolikhetsurval innebär att inte alla respondenter har lika stor 

sannolikhet att delta i undersökningen (Bryman 2010, s. 180). 

 

I dag finns det 50 företag som driver dagspaverksamhet i Stockholm och 10 företag i Uppsala 

(SHR, 2010). I vår undersökning har vi valt att göra ett icke-sannolikhetsurval av 

respondenter för att skapa mer ingående förståelse av det utvalda ämnet. På grund av att vårt 

arbete inte är så omfattande valde vi att inte intervjua och observera alla de dagspa- 

anläggningar som finns i Stockholm och Uppsala. Vi intervjuade personer som arbetar med 

spaverksamhet, företrädesvis de som inte hade ett så pressat schema. 

 

2.5 Epistemologi och ontologi 

Epistemologi innebär vetenskap, vad som behandlas som kunskap, vad vi kan veta och 

acceptera inom ett ämnesområde (Bryman & Bell 2013, s.35). Inom epistemologin finns 

några centrala frågor, en speciellt viktig fråga som kan uttryckas är ett ifrågasättande om 

kunskapens natur, vad kunskap är och hur den skulle uppnås samt dess relation till 

verkligheten. Bryman & Bell (2013) förklarar att den epistemologiska ståndpunkten hör 

samman med den kunskapsteoretiska uppfattningen positivism. Positivism stödjer tanken att 

naturvetenskaplig metod vid studier av den sociala verkligheten bland andra aspekter är den 

enda vägen till sann kunskap (Bryman & Bell, 2013 s. 36). Positivism rymmer bland annat 

element av både deduktivt och induktivt synsätt, teori och forskning, material och en prövad 

teori. 

 

Ett perspektiv inom epistemologi som tar hänsyn till skillnaderna mellan naturvetenskapens 

studieobjekt och människor är hermeneutik, även kallat tolkningsperspektiv. Hermeneutik är 
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ett ord av grekiskt ursprung och betyder konst eller teknik för att tolka och förklara en text 

eller tal (Backman, Grandelli V., Grandelli och Persson 2012, s. 323). Hermeneutik 

behandlar två aspekter: epistemologi eller kunskapsteorin som innebär tolkning av texter och 

av vad som har sagts, och ontologi som hänvisar till tolkningen av en verklighet. 

 

Frågor som rör ontologi kan delas in i två synsätt objektivism respektive konstruktionism 

(Bryman & Bell 2013, s.42). Begrepp ontologi betyder ”vad har allt som existerar för 

natur”? Viktigt i detta sammanhang är frågan om huruvida dessa företeelser kan eller ska 

betraktas som konstruktioner som bygger på aktörers uppfattningar och handlingar eller om 

de ska uppfattas utifrån en objektivistisk ontologisk ståndpunkt som går ut på att den 

objektiva enhetens existens är oberoende av de sociala aktörerna yttre verklighet (Bryman & 

Bell 2013, s. 42-43). 

 

2.6 Konstruktionism 

Konstruktionism är en ontologisk ståndpunkt som innebär att sociala företeelser är något som 

sociala aktörer kontinuerligt skapar och ändrar ständigt (Bryman 2013, s. 37). Den sociala 

verkligheten är inte bekräftad och den baseras på att kunskap är något som inte är bestämt 

(Bryman 2010, s. 37). Både organisation och kultur är uppbyggda av människor som följer 

regler, normer och värderingar. I en organisation följer människorna regler som är uppsatta 

för dess medlemmar. Samhällsordningen är i ständig förändring eftersom regler och ordning 

är socialt konstruerade (Bryman 2010, s. 36). 

 

Vi arbetar efter ett hermeneutiskt synsätt för att få en djupförståelse av vår undersökning. Vår 

tolkning bygger på respondenternas svar. Vi har utgått ifrån ett tolkande perspektiv med en 

ontologisk - konstruktionistisk inriktning. I vårt arbete har vi valt att arbeta efter det 

konstruktivistiska synsättet där kvalitativa intervjuer och visuell etnografi ska genomföras med 

en konstruktivistisk utgångspunkt och en subjektivistisk ansats. Vi har intervjuat olika aktörer 

på spaanläggningar för att kunna få en djupförståelse av spaorganisationer och den yttre 

verkligheten som de befinner sig i. Enligt Bryman (2010, s. 37) befinner sig den sociala 

ordningen i en kontinuerlig förändring. Spaanläggningen är en plats med regler och roller som 

under vissa omständigheter kan leda till att dessa regler och roller kan glömmas, men de kan 

ständigt också skapas eller förnyas. Genom våra frågeställningar undersöker vi organisationer 

och deras synsätt med avseende på fenomenet att män besöker span mer sällan än kvinnor. Vi 

vill alltså undersöka hur konstruktion formas i spaorganisationer och om dessa handlingar, i 

vardagen, kan påverka de sociala händelser och företeelser som sker i människors omvärld - 

samt undersöka aktörers syn på genusföreställningar inom spaorganisationer. 

 

2.7 Tillvägagångssätt 

För att få svar på våra frågor och skapa en djupare förståelse om varför män besöker spa- 

anläggningar mer sällan än kvinnor, har vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Vi 

intervjuade de personer som har anknytning till spa-verksamhet i Stockholm och Uppsala för 

att får ännu mer kunskap inom utvalt område. Totalt hade vi fyra intervjuer varav en av dem 
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var en personlig intervju, två e-postintervjuer och en telefonintervju. Den personliga intervjun 

ägde rum på den plats som den intervjuade personen bestämt. De intervjuer vi gjort i form av 

e-post och telefon har fått ersätta personliga intervjuer på grund av tidsbrist hos 

respondenterna. Dessutom har några respondenter som vi ville intervjua inte svarat på vår e- 

post eller skjutit på detta vilket ledde till att vi haft svårt att genomföra vår undersökning som 

planerat. 

 

För att kunna få mer ytterligare kunskap om utvalt ämne har vi valt att göra en visuell 

etnografi av spaorganisationernas hemsidor. Där vi analyserade de bilderna och fotografier 

som fanns på hemsidor och även det budskap som förmedlas till läsare. 

 

2.8 Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgång är ett sätt att komma igång med en uppsats eller en undersökning. När 

syftet och problemformuleringen är utformade bör man leta upp existerande och relevant 

litteratur. En litteraturgenomgång innebär att man utökar sin kunskap på det utforskade 

området. Enligt Bryman (2010, s. 97-98) är syftet med en litteraturgenomgång att ta reda på 

vad som redan är bekant på området, vilka teorier som är relevanta, vilka metoder som har 

använts tidigare i liknande undersökningar samt huruvida det finns obesvarade frågor inom 

området. Den relevanta litteraturen i form av vetenskapliga artiklar, akademiska böcker och 

tidigare forskning bör man sedan analysera och kritisera. På så sätt kan man få stöd och 

inspiration för sitt framtida arbete. 

 

För att komma igång med vårt arbete har vi gjort en litteraturgenomgång. Vi gick genom olika 

databaser där vi letade efter vetenskapliga artiklar och tidigare forskning som handlade om 

spa utifrån kvinnligt och manligt perspektiv. Vi har lyckats att hitta ganska få belysande 

artiklar vilket vi uppfattar att området inte är undersökt i större grad. Men de artiklar som 

fanns i databaser var ett stöd för en utveckling av problemet, samt spelade roll som 

utgångspunkt i vårt arbete. Via Söders Scholar databas har vi även lyckats att hitta relevanta 

böcker som både handlade om vårt valda tema span och om genus, vilket visade sig värdefullt 

då vi ska betrakta fenomenet utifrån ett genusperspektiv. Dessutom har vi gått igenom flera 

äldre uppsatser där vi kunde få inspiration och idéer till vår studie. 

 

2.9 Etik 

Forskningsetiken avser frågor om hur informanter eller försökspersoner bör behandlas under 

en undersökning (Vetenskapsrådet 2011). Därmed har forskare stort ansvar att följa de etiska 

kraven som Vetenskapsrådet föreskriver. Grundläggande etiska principer är frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet gällande inblandade personer i forskningen 

(Bryman 2010, s. 131). Inom den svenska forskningen finns det fyra krav: 

 

Informationskravet innebär att forskaren upplyser berörda personer om undersökningens 

syfte. Kraven innebär även att deltagande personer är medvetna om att deltagande är frivilligt 

och att de har rätt att hoppa av om de så önskar. 
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Samtyckeskravet går ut på att deltagande personer har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att personliga uppgifter om berörda personer ska behandlas 

med konfidentialitet. Personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

komma åt dem. 

 

Nyttjandekravet behandlar att allt insamlat material om enskilda personer ska användas bara 

för forsknings syfte (Bryman 2010, s. 131-132). 

 

Under undersökningens gång har vi sett till att följa de etiska riktlinjerna. Vi var tydliga med 

att informera våra informanter om studiens syfte samt informerade vi deltagande personer om 

att de kan hoppa av om de så önskar. Samtliga respondenter var myndiga  och därför kunde de 

själva bestämma över sin medverkan. Alla våra respondenter ville vara anonyma och därför 

har vi inte använt deras riktiga namn utan har ersatt dem med respondent ett, två, tre och fyra. 

Dock har vi valt att skriva respondenternas positioner inom deras organisationer. Vi valde 

även att inte nämna namn på de organisationer där berörda personer arbetar. Detta för att 

respektera respondenternas val av att vara anonyma. Personliga uppgifter till de intervjuade 

personerna förvarades under hög säkerhet och användes bara för undersökningens syfte. 

Samtliga respondenter har visat ett stort intresse för undersökningen och därför fick de den 

slutliga versionen av uppsatsen. 

 

2.10 Metodkritik 

Kvalitativ forskning brukar kritiseras för att vara för subjektiv. Detta kan anses innebära att 

kvalitativa resultat baseras enbart på forskarens egna uppfattningar och tolkningar vid 

dataanalysering, vilket i sin tur kan påverka forskningens resultat (Bryman 2010, s. 368). 

 

Kritikerna av kvalitativ metod påpekar ofta att kvalitativa forskningsresultat är svåra att 

generalisera, detta på grund av att under kvalitativ forskning genomförs ofta observationer 

och intervjuer med ett litet antal personer, inom ett företag eller inom en organisation. Det 

leder till att de erhållna resultaten inte kan generaliseras till andra miljöer (Bryman 2010, s. 

369). 

 

Kvalitativ forskning kritiseras även för sin bristande transparens. Med detta menas att det 

ibland är oklart om hur individerna för intervju eller observation har valts ut. Dessutom är 

data-analysen inom den kvalitativa metoden ofta oklar, hur den genomförts och hur forskaren 

har kommit fram till sina slutsatser (Bryman 2010, s. 370). 

 

Vi har i vår uppsats försökt göra det tydligare hur urvalet av respondenterna skett. Från 

början strävade vi efter att få fem till sju respondenter men vi lyckades bara med fyra. Detta 

blev så på grund av tidsbrist hos respondenterna och några respondenter fick vi inte svar 

från alls. I vår undersökning har alla fyra respondenter olika positioner inom spa-

organisationer och de har olika arbetserfarenhet inom branschen. Detta gör att 
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varje respondent kan uppfatta och tolka situationen på olika sätt. Som tidigare nämnts kan en 

kvalitativ metod vara för subjektiv. Samtidigt anser vi att en kvalitativ metod är bäst 

applicerbar vid en studie där sociala företeelser undersöks. Vi har försökt att uttrycka oss så 

klart och tydligt i analysen. Detta för att underlätta läsarens förståelse av vårt arbete och 

undvika långtgående kritik. Vi hade även kunnat göra observationer på platser men vi 

föredrog visuell etnografi. Delvis för att spara tid och vi ansåg även att all nödvändigt 

information och budskap i form av text och bilder fanns med på organisationernas hemsidor. 

I vår uppsats eftersträvade vi förståelse, ej generalisering och därför valde vi kvalitativa 

metoder i form av intervjuer. 

 

2.11 Analysmetod 

Denna studie syftar på att ge en ökad kunskap inom genusföreställning. Utifrån detta ville vi 

undersöka vilken syn spaanläggningar har på att män besöker spaanläggningar mer sällan än 

kvinnor och om spa är en plats för båda könen. I vårt arbete har vi använt oss av kvalitativ 

analysmetod och i denna forskning finns det olika metoder för insamling av data, vilket ger 

forskare variationsmöjligheter vid användande av sina källor (Bryman 2013, s. 344). I vår 

studie har vi använt oss av djupintervjuer på olika spaorganisationer i Stockholm och 

Uppsala. 

 

För att analysera data valde vi den mest förekommande processen, s.k. kodning (Creswell 

2007, s. 148). Kodning innebär att forskare sätter namn på delar som verkar vara av teoretisk 

vikt och det är det första steget i teorigenereringen. Vid kodningen bearbetar forskare det 

empiriska materialet till en mer teoretisk form. Vid en kvalitativ dataanalys brukar kodningen 

ständigt förändras och omvärderas. Kodning är en process vilken ger idéer om hur material 

ska sorteras och sedan klassificeras. Enligt Bryman (2013, s. 514) finns det tre former av 

kodning: öppen, axial och selektiv. I vår uppsats har vi utgått från öppen kodning som betyder 

att man kodar, utforskar, jämför, konceptualiserar samt kategoriserar. Därefter bör man 

gruppera data och omformulera till kategorier. Vi har skapat en tabell där vi först kodat våra 

data och detta kommit fram till olika begrepp som vi sedan jämfört, för att därefter ordna 

dessa i olika kategorier. Efter kategorier skapelse gick vi tillbaka till tidigare kodning för 

jämförelse. Då kategorierna skapats gick vi så tillbaka till tidigare för jämförelse. Efter 

kodning presenterar forskare sina data i form av tabeller, figurer eller diskussion (Creswell 

2007, s. 148). För vårt arbete valde vi att presentera data i form av analys och slutsats. 
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3. Teoretisk referensram 

I denna del beskriver vi befintlig information och kunskap inom det område vi har valt att 

undersöka. I teoridelen kommer tidigare forskning inom ämnet och teorier som är relevanta 

för vår undersökning att beskrivas. 

 

3.1 Tidigare forskning 

Utgångspunkten för vårt arbete blev en tidigare studie som är skriven av Tsai, Suh & Fong 

(2012). Forskningen riktar sig mot att förstå varför manliga spabesökare som växande 

segment går på spa-anläggningar på hotell i Hong Kong. Författarna menar att det i dagens 

samhälle finns stereotyper om att spa bara är för kvinnor och att männen kan känna sig 

obekväma i den kvinnligt dominerade miljön. Dessutom anser de att män och kvinnor har 

olika behov och förväntningar vid spavistelsen. För att tillgodose dessa behov ska 

spaorganisationer försöka nå en bättre uppfattning om vad män egentligen söker i 

rekreationssyfte. Studien har också visat att manliga spabesökare faktiskt är ett ökande 

segment vilket i sin tur betyder att manliga behov i hög grad bör uppmärksammas för att 

bibehålla denna ökning. Författarna till den kvantitativa undersökningen kom fram till att det 

främsta syftet för spabesöket för män är att koppla av. Denna avkopplingsmiljö tillhandahölls 

i Hong Kong spahotell och den mest uppskattade spabehandlingen bland män var massage. 

 

Studien visade att de flesta spahotell i Hong Kong var införstådda med detta och sålunda 

anpassade för det manliga behovet. Utbudet av behandlingar samt passande miljö var speciellt 

skapat för att attrahera det manliga segmentet. Tsai, Suh & Fong (2012) föreslår att spahotell i 

Hong Kong ska fortsätta med sin verksamhet vidare, men vissa förbättringar behövs. Sådant 

som utökning av speciellt anpassad massage för män, samt bättre säkerhet och service. 

 

Sherman, Clemenz & Philipp (2007) har i sin studie ”Gender-Based Service Preferences of 

Spa-Goers” undersökt om män och kvinnor har olika behov när det gäller spa och om spa- 

anläggningarna ska anpassas speciellt för män respektive kvinnor. De konstaterar att 

spaindustrin i USA växer och genererar allt högre intäkter årligen. I samband med detta ökar 

efterfrågan på spaanläggningar och konkurrensen mellan dem. Spautbudet har också 

förändrats genom tiderna och människor kan numera erbjudas varierande behandlingar, inte 

bara massage och ansiktsbehandling. Sherman, Clemenz & Philipp (2007) skriver att det är 

viktigt vad en spaanläggning erbjuder samt att detta påverkar hur många som kommer och 

vem som kommer. 

 

Dessutom har antalet män som besöker span ökat det sista decenniet och en annan 

undersökning av ISPA (International Spa Organization) år 2003 visade att det finns stora 

likheter mellan män och kvinnor när det gäller val av spa (Sherman, Clemenz & Philipp, 

2007). Dock finns det flera skillnader som bör uppmärksammas. Skillnaderna ligger i deras 

val av behandlingar, i deras slutliga upplevelser (hur de upplevde spabesöket) och även i 

deras vilja att komma tillbaka till span. Bara 30 procent av männen ville komma tillbaka. 

Detta kan vara på grund av att spa inte erbjuder en tillräckligt ”mansvänlig” miljö. 
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Undersökningen visade på könsskillnader i förhållande till specifika spa. Författarna anser att 

detta är en avgörande faktor för traditionellt kvinnliga spa som vill vara konkurrenskraftiga 

genom att locka till sig sin beskärda del av den framväxande manliga marknaden. Span måste 

erbjuda tjänster och faciliteter som också attraherar och behåller en manlig kundkrets. 

 

3.2 Genus som begrepp 

Genus är ett begrepp som används för att förstå och urskilja de sociala och kulturella faktorer 

som gör att kvinnor och män förväntas vara på ett visst sätt. I sin vanligaste användning syftar 

termen ”genus” på en princip som gör att vi i vår kultur, här och nu, anser att det finns två 

sorters människor: kvinnor och män. Det är de sociala och kulturella aspekterna av den 

biologiska indelningen av två kön som påverkar individer och hur samhället är uppbyggt 

(Thurén 2003, s.10). 

 

Inom genusforskning anses det oftast att könet är konstruerat oavsett vilka skillnader och 

likheter vi tror oss kunna finna mellan könen, så det är ett resultat av våra egna mänskliga 

idéer (Thurén 2003, s. 21). Sedan 1970-talet har begreppet ”genus” (eng. gender) blivit 

vanligare som generell term för hela forskningsområdet. När man talar om att kvinnor och 

män föds olika och att det är ”naturliga” skillnader som gör att kvinnor och män beter sig på 

ett visst sätt, en typisk konstruktion är att kvinnor är bättre för att ta hand om hushåll än vad 

män är. Genus omfattar våra kulturella, sociala och biologiska kön (Svaleryd 2007, s. 29). 

 

”In the beginning, there was sex and there was gender” (West & Zimmerman 1987, s.125). I 

sin artikel ”Doing Gender” hävdade West och Zimmerman att kön kännetecknas genom att 

den tillämpning av socialt överenskomna biologiska kopplingar som ordet kön språkligt och 

associationsmässigt har för att klassificera personer som honor eller hanar. West och 

Zimmerman (1987) menar att när man diskuterar frågor om manligt och kvinnligt, är det 

viktigt att kunna göra en distinktion mellan termerna kön, könskategori och genus. I denna 

begreppsbildning avgörs kön genom tillämpning av social överensstämmelse om den 

biologiska kopplingen för att klassificera personer som kvinnor eller män (West & 

Zimmerman 1987, s. 127 ). Könskategori är ett uttryck för de biologiska kriterier som finns, 

man kategoriserar för att förstå världen och genus är aktiviteten att hantera beteende med 

hjälp av normativa föreställningar om attityder och aktiviteter som för könskategorier (West 

& Zimmerman 1987, s. 127). West och Zimmerman (1987, s. 127) hävdar att dessa analytiska 

ståndpunkter är oberoende av de biologiska kopplingarna av ordet könen. Könskategori och 

genus är avgörande för att skapa och forma det vi kallar för kön och det är det som avses med 

uttrycket ”att skapa genus”. 

 

Genusforskning används mycket ofta i dagens samhälle inom olika ämnen och institutioner 

(Vetenskapsrådets ämnesöversikter 2010). Därför valde vi att utgå ifrån ett genusperspektiv i 

vår uppsats. Att studera ett ämne utifrån ett genusperspektiv innebär att analysera betydelsen 

av samhällets indelning av människor i två kategorier och att de sociala och kulturella 

betydelserna av könen undersöks. Genusforskning byggs på ett konstruktivistiskt synsätt inom 

nutida samhällsvetenskap, vilket betyder att det samhället vi lever i är i ständig förändring. 

Konstruktivism belyser en människas bild av välden, där tidigare erfarenheter kan genomföras 
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och en konstruktion växer fram (Vetenskapsrådets ämnesöversikter 2010). Turism är ett 

samhällsvetenskapsbaserat ämne och därför kan genusforskning vara tillämplig inom det. 

Med detta i åtanke kopplade vi genusbegreppet till turism för att se om span är en 

kvinnodominerad miljö eller om den är för båda könen. Dessutom vill vi ta reda på vilken syn 

har spaorganisationer på genusföreställningar och om organisationerna bidrar till olika sociala 

konstruktioner eller jämställdhet i spabranschen. 

 

Genom att använda ordet genus i vår uppsats markerar vi att vi ej vill beskriva den biologiska 

koppling som ordet kön språkligt och associationsmässigt har (Hedenborg & Wikander 2003, 

s. 21). I stället är vi intresserade av spaorganisationernas föreställningar om genus, om deras 

föreställningar har förändrats och vad som i så fall förklarar den förändrade föreställningen. 

Med detta synsätt tänkte vi använda genusperspektivet för att undersöka spaorganisationerna. 

Det betyder att vi utifrån våra frågeställningar ville skaffa en uppfattning om huruvida 

spaanläggningar är en plats för båda könen. 

 

3.3 Marknadsföring 

 

Marknadsföring handlar om att identifiera och möta mänskliga och sociala behov. Enligt 

Kotler (2003) är marknadsföring en samhällelig process där individen och grupper får vad de 

behöver och vill ha genom erbjudande som levererar varor och tjänster till kunder från 

företag (Koltler 2003, s. 9). Enligt Kotler (2003) har marknadsföring haft en stor inverkan på 

samhället under 1990-talet. Tidigare har det inte funnits något direkt behov av 

marknadsföring menar Kotler. I dagens konsumtionsamhälle har människor olika önskemål 

och behov. Alla människor har inte samma smak när det gäller dricka, mat, hotellrum eller 

upplevelser därför är marknadsföringens syfte att undersöka hur organisationer väljer 

målmarknadsföring. Detta i sin tur omfattar segmentering, val av målgrupp, positionering 

och distributionskanaler. Detta för att organisationer ska kunna komma in på marknaden  

(Koltler 1996, s. 22). 

 

I vår studie kommer vi inte att undersöka marknadsföring i ett större sammanhang utan vi ska 

koncentrera oss på dessa punkter målgrupp, segmentering, positionering och 

marknadsföringskanaler. Vi anser att det är ett intressant ämne särskilt när det gäller hur 

spaorganisationer positionerar sig på marknaden utifrån segment och målgrupp. 

Hur spaorganisationer väljer sina distributionskanaler för att föra produkter till kunderna är 

också något som vi anser att det är intressant. 

 

Val av målgrupp och segmentering 

Kotler (2003) menar att företag som tidigare tänkte i termer om massmarknadsföring har 

nuförtiden börjat identifiera olika segment inom marknadsföring. Han menar att inom 

massmarknadsföring bedriver säljaren massproduktion massdistribution av en produkt för 

alla konsumenter. Vilket, enligt Kotler (2003), innebär att ett företag som säljer en produkt 

eller en tjänst bör förstå att de inte kan sälja sina produkter för hela marknaden eller 

åtminstone inte till alla konsumenter på samma sätt. Kotler (2003) menar att genom



21  

segmentmarknadsföring kan företaget erbjuda flera fördelar jämfört med massmarknadsföring. 

Företaget kan skapa en mer skräddarsydd produkt eller tjänsteutbud samt priser som är 

lämpliga för segmentet. Företaget kan lättare välja de bästa distributionskanaler och de 

kommer också att ha en tydligare bild av sina konkurrenter (Kotler 2003, s. 279-280). 

 

Segmentering är en process som innebär att gruppera kunder inom en marknad med  liknande 

behov, beteende eller attityder. Kunderna ska helt kunna bearbetas med samma produkter och 

argument genom marknadsföring (Kotler 2003, s. 279). 

 

Marknadssegmentering 

Kotler och Baines, Fill och Page menar att det inte finns ett enda sätt att segmentera en marknad. 

Man måste hitta de faktorer som har betydelse för olika typer av efterfrågan och som ska ligga 

till grund för segmentering (Kotler 1996, s. 355; Baines, Fill & Page 2011, s. 208). 

 

Enligt Kotler (1996) och Baines, Fill och Page (2011) är vi individer med olika behov. Dessa 

behov gör oss till olika individer, som i sin tur leder till olika köpbeteenden. Kotler (1996) 

förklarar vidare att en av de segmenteringsfaktorer som är lämplig att använda på 

konsumentmarknader är bland annat dessa olika variabla: demografiska, livscykel, gender, 

inkomst, livsstil, och beteende. Man kan dela upp marknaden i vilka segment som efterfrågas 

(Kotler 1996, s. 354-355). Baines, Fill och Page förklarar vidare att syfte med segmentering är 

att kunna förstärka marknadsföringsmix samt tillgodose särskilda behov av olika kundgrupp 

(Baines, Fill & Page 2011, s. 208).  

 

Val av målgrupp 

Marknadssegmentering är ett sätt att identifiera olika grupper som utgör en marknad (Kotler 

1996, s. 387). Andberg och Eliasson förklarar vidare att marknad segmentering innebär att man 

delar in sin marknad för att kunna identifierar sin målgrupp (Andberg och Eliasson 2005, s. 21). 

 

Företag identifierar marknadssegment genom att välja en eller flera av de segment och sedan 

utvecklar de produkter och marknadsföringsstrategier som är anpassade efter varje målgrupp 

(Kotler 1996, s. 354). Andberg och Eliasson tar upp i sin bok att marknadssegmentering av en 

produkt eller en tjänst bör prioriteras genom att rikta in sin bearbetning av marknaden på ett 

begränsat antal segment. I detta fall kan även ett litet företag lyckas bli dominerade på en stor 

marknaden (Andberg och Eliasson 2005, s. 27). 

 

Positionering  

Positionering inom marknadsföring har som funktion att skapa en klar bild och en önskvärd 

plats i konsumenternas medvetande jämfört med konkurrerande produkter och det skapar en 

viljan hos konsumenterna att välja specifika produkter som skiljer sig från varandra (Baines, Fill 

& Page 2011, s. 234). Kotler ger en förklaring att konsumenter brukar få massinformation om 

produkter och tjänster. Det är svårt för konsumenter att utvärdera produkter och tjänster vid ett 

köpbeslut. Positionering handlar om att göra det lätt för kund att förstå fördelarna med att just 

väljer ett specifikt företag (Kotler 2003, s. 409-410). 
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Positioneringsstrategier 

Kotler (2003) poängterar när positioneringsstrategier sker och har väl utvecklats ska den 

implementeras med hjälp av marknadsföringsmix, det vill säga med fyra P: produkten, priset, 

platsen, och påverkan. Kotler (2003) anser att dessa verktyg används av företaget som 

strategier för att etablera en stark positionering, den syftar på en viss produkt eller tjänst i 

företagets bredare sortiment (Kotler 2003, s. 96-97). 

 

Produkt, Erbjudande och Varumärke 

 

Företag tar fram ett antal fördelar som de erbjuder till kunder för att tillfredsställa deras behov. 

Den immateriella fördelen görs fysiskt med ett erbjudande, vilket kan vara en kombination av 

produkter, tjänster, information och upplevelse (Kotler 2003, s.11).  Produkten kan vara varor 

eller tjänster som företag erbjuder till sina målgrupper. 

Priset är vad konsumenter betalar för produkter och detta kan vara en kombination av tjänster, 

information och upplevelser. Varumärken bär många associationer i medvetandet hos 

människor och varumärken är grundläggande för att kunna skapa en relation med kunderna 

(Kotler 1996, s. 96-97). 

 

Marknadsföringskanaler: Internet 

Marknadsföringskanaler är ett sätt att föra produkter till kunder. För att nå den utvalda 

målgruppen använder företag tre typer av marknadsföringskanaler: kommunikationskanaler, 

distributionskanaler och servicekanaler (Kotler 2003, s. 13). Företag levererar sina 

meddelanden till köpare eller utvalda målgrupp via kommunikationskanaler. Dessa 

kommunikationskanaler är tidningar, radio, TV, post, telefon och internet. 

Distributionskanaler och servicekanaler kommer vi inte gå närmar in på. Kotler (2003) menar 

att idag är företagen är verksamma inom en globaliserad ekonomi. Den digitala revolutionen 

har placerat helt nya funktioner i händerna på konsumenterna. Företag måste anpassa sig till 

nya teknologier samt hantera information till kunderna. Med internet kan företag idag driva 

information till sina kunder och skapa en säljplattform och marknadsföra sina företag. Genom 

att etablera en eller flera webbplatser, kan ett företag lista sina produkter och tjänster, historia, 

vision, jobb och andra uppgifter på Internet för alla besökare. Kotler (2003) skriver att företag 

använder internet för att kunna skapa närmare relation till sina kunder eftersom Internet är 

globalt och att människor från hela världen kan lära sig om företaget och göra beställningar 

(Kotler 2003, s. 2). 

 

Kotler (1996) betonar att marknadsföringskanalerna bör bygga på en grundlig förståelse av de 

riktade segment inklusive hur kunderna förväntar sig eller föredrar att få tillgång till olika 

erbjudande (Kotler 1996, s. 807).
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4. Empiri 

 

I detta avsnitt kommer vi att presentera våra insamlade data och information från 

intervjuerna. 

 

4.1 Personlig intervju med respondent ett som är legitimerad sjuksköterska och 

delägare av en spaanläggning i Uppsala 

Respondent ett har arbetat i skönhetsbranschen sedan 2008 som legitimerad sjuksköterska och 

utför lite tuffare behandlingar tillsammans med en hud-terapeut och en läkare. Sedan förra året 

är hon delägare av en spaanläggning i Uppsala. Den typiska spagästen på deras        

anläggning är enligt respondenten svenska kvinnor i åldern 40–50 år. Dessutom har de ett stort 

segment av par gäster. Dem mest förekommande spatjänsterna bland både män och kvinnor är 

massage och ansiktsbehandlingar. Hon berättar att kunderna kommer till deras spaanläggning 

för att de vill satsa på sig själva och slappna av. Kunderna uppskattar den vänliga miljön, det 

bra bemötandet samt att det är lugnt. De avgörande faktorer, som gör att män och kvinnor 

besöker span, är bra bemötande och också det faktum att kundernas upplevelse justeras utifrån 

vars och ens personliga behov. Dessutom uppskattar kunderna att stället är fräscht och 

vackert. Kunnig personal är också en viktig faktor som avgör antalet besökare. Respondenten 

säger att de anställer medarbetare enligt hur duktiga de är inom yrket. 

 

Respondent ett anser att spabranschen fortfarande är inriktad mer mot kvinnor, dock finns det 

förändringar i mäns konsumentbeteende. Hon märker att allt fler män kommer till span. 

Respondenten säger att det är viktigt vad man erbjuder och att detta ska kunna uppskattas av 

båda könen. Hon går också in på att mycket bilder och text på hemsidor och broschyrer 

signalerar uteslutande till kvinnor, vilket kan förskjuta män som potentiella besökare. Men 

om man till exempel har en bra beskrivning av ett spaställe med ord och texter mer neutralt 

utformade så kan det locka männen också. 

 

På spaanläggningen finns massage för avslappning samt tjänster för män i form av olika 

sorters ansiktsbehandling vilka är speciellt anpassade för mäns hudtyper. Respondenten 

noterar också att män behöver lite mer tid för att ta beslut om ett besök på ett spa. Också 

tycker hon att span är alldeles för mycket inriktade mot kvinnor. Respondent ett säger, att: 

“om man ser på vår hemsida där majoriteten av bilderna är sådana med kvinnor och 

blommor ”. Vidare menar hon att det kanske är deras eget fel att de utesluter männen, genom 

det kvinnliga budskapets utformning. Vår respondent nämner också att när det gäller 

utbildning inom skönhetsbranschen så är den många gånger tydligt riktad mot kvinnokroppen 

och dess hudtyp, man får ingen kunskap om den manliga kroppen och huden. När en man 

kommer till anläggningen har man ingen erfarenhet av det maskulin särartade i början, 

tjänstgivaren vet helt enkelt inte hur man ska behandla en man. Sedan lade hon till att om man 

vill ha lite “tyngre” massage så går man till en idrottsmassör, medan de som kommer hit gör 

det för att relaxa och ta det lugnt. 
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“Vi tror att det är mest kvinnor som tar hand om sig själva, vi har inte gett den här 

möjligheten till män”. - respondent ett 

 

Fast behovet bland män finns också och alla måste ha möjlighet till denna omvårdnad. Hon 

anser att de nog inte har bidragit så mycket till jämställdhet inom spabranschen. 

Avslutningsvis säger hon att hon kommer att tänka på genusfrågan lite djupare när de ska 

göra om sin hemsida. 

 

4.2 E-postintervju med respondent två som är spa-terapeut och bokningsansvarig på en 

spaanläggning i Stockholm 

Respondent två arbetar som spa-terapeut och bokningsansvarig på ett hotell med en 

spaanläggning i Stockholm. Utifrån respondentens yrkeserfarenhet är det 60 procent kvinnor 

och 40 procent män som besöker dagspa-anläggningen. Den mest förekommande 

behandlingen som utförs, för både män och kvinnor, är svensk klassisk massage. Kvinnor 

brukar handla mest produkter, som till exempel scrub- och ansiktsprodukter. Hon tycker att 

den möjliga orsaken till varför män kommer till dagspa är att den bästa massagen på 

marknaden erbjuds där samt den femstjärniga servicen. Men det är endast kvinnorna som vill 

“bara vara” på spa i flera timmar. 

 

Respondent två anser att det viktigaste syftet med spabesöket på deras anläggning för 

besökare är att koppla bort verkligheten en stund och utnyttja den extra servicen som inte 

finns någon annanstans. Hon menar också att det inte bara är kvinnor som besöker span och 

att allt mer män kommer på spa. 

 

På frågan om det finns speciella erbjudanden bara inriktade mot män svarade respondenten ja, 

det finns ansiktsbehandling som är speciellt anpassad för mäns hy. Förut fanns det flera 

manliga behandlingar, men på grund av att det är samma behandlingar, i grund och i botten, 

som för kvinnor togs de bort från menyn för att förenkla densamma. Respondenten anser att 

span är för båda könen och hon nämner dessutom att i några länder utomlands är det mest män 

som besöker span då det ligger i deras kultur att skrubba sig och basta. 

 

4.3 E-post intervju med respondent tre som är spa- och massage terapeut och ägare av 

en spaanläggning i Uppsala 

Respondent tre har sedan 2011 drivit spa-verksamhet i Uppsala. Hon anser utifrån egen 

erfarenhet i branschen att de typiska spagästerna är kvinnor i åldern 50-65. Hon säger att den 

mest uppskattade behandlingen, både för män och kvinnor, på hennes anläggning är massage. 

Män väljer dock oftast lite längre massage. Respondenten noterar att de flesta besökare vill ha 

en kvinnlig massör, men också att för de flesta av dem är det ganska svårt att slappna av i 

mäns sällskap. Hon anser att det är ganska tråkigt att det saknas jämställdhet mellan könen på 

denna nivå. De flesta besökare som kommer till hennes anläggning vill få en lugn och skön 

stund för sig själva medan andra kommer för att de vill ha hjälp med smärta, spänningar eller 

stelhet. 
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Respondent tre har försökt att skapa en könsneutral miljö på sin spaanläggning, hon har inga 

bilder eller reklamaffischer med män eller kvinnor i behandlingsrum, detta för att alla ska 

känna sig välkomna. På hemsidan är det dock kvinnliga modeller som kan sända signaler om 

att spaanläggningen främst är riktad till kvinnor, fast detta är inte avsikten. Respondenten 

anser att män rent faktiskt besöker span mer sällan än kvinnor. Dels på grund av att många 

förknippar spabehandlingar med någonting lyxigt när det i verkligheten inte är så. Dessutom 

tycker hon att kvinnor matas, även från tidig ålder, med vikten av att ta hand om sin kropp - 

vilket med hennes mening ofta går till överdrift, det kan bli destruktivt och väldigt 

utseendefixerat. Många män väljer att gå till idrottsmassörer, där fler manliga massörer 

jobbar, när behovet finns. Detta i tron att de kan få tyngre massage av en man. Tyvärr har 

många massörer och spa-terapeuter inte fått lära sig att jobba med kroppsvikten när man ska 

göra tyngre massage och vågar kanske därför inte ta i. Respondent tre tog bort alla 

behandlingar som var riktade till män eftersom hon tyckte att det kunde ge sken av att resten 

av behandlingarna bara var riktade till kvinnor - som om man hade speciella “herr - 

behandlingar” kanske. Hon anser att spabranschen har halkat efter lite när det gäller 

könstänkande och att definitivt riktas mest uppmärksamhet mot kvinnors behov. 

 

4.4 Telefonintervju med respondent fyra som är marknads- & PR-chef på en konferens- 

och spahotell i Stockholm 

Respondent fyra har arbetat över tio år som marknadschef på ett konferens- och spahotell i 

Stockholm. På frågan om vem som är den typiska spagästen refererar respondenten till 

statistiken som hon har skickat till oss via e-mail. Utifrån den framgår det att de flesta 

besökare som kommer till spaanläggningen är kvinnor (78 procent kvinnor), det gäller dock 

hela anläggningen och inte bara span. Det antal män som följer deras anläggning via 

Facebook är 54 procent - i jämförelse med kvinnor, 46 procent. På vår fråga vilka kunder som 

kommer på besök, i nuläget och i framtiden, svarar respondenten att det är vanligt att åka på 

spa i dagens samhälle och vad som styr besöksfrekvensen är olika kampanjer, som finns ute 

på till exempel Groupon. Respondenten säger också att som man ropar får man svar. 

 

“Det är delvis en tidsfråga vilken kategori gäster de kan få framledes, 

beroende på var någonstans de annonserar”. - respondent fyra 

 

Respondenten tycker inte att frågan känns helt rimlig och det är inte längre så att den typiska 

spagästen kan karakteriseras som en kvinna i 50-års ålder, till exempel. Därtill påpekar hon att 

det finns mycket arrangemang och rabatter på till exempel Groupon och just där kan man hitta 

kunder av olika slag. Respondenten säger att allting beror på hur de annonserar och vilka 

kanaler de använder. De kan nå både män och kvinnor. När de använder Groupon för 

annonsering så ringer yngre killar för att boka en spavistelse. Om de använder traditionella 

kanaler då det är mest kvinnor som visar intresse. Deras spaanläggning riktar sig mest mot 

Stockholm och när det gäller den och andra stora städer så är det både män och kvinnor som 

besöker spaanläggningar. Om man ska generalisera gällande hela landet är kvinnor fortfarande 

majoriteten av spaanvändarna. Respondenten ger oss ett exempel med en man och en kvinna 

som är 70 år gamla, mannen skulle aldrig gå på spa medan kvinna vill göra det oavsett åldern. 
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Besökare kommer till spaanläggningen därför det ligger nära Stockholm, är vackert beläget 

med den fina naturen som finns där. Respondenten tycker att besökarna uppskattar deras fina 

spa med trevlig service, och att maten är bra; på så sätt skapas det ett positivt helhetsintryck. 

Spaanläggningen erbjuder ekologiska behandlingar som har visat sig vara väldigt 

uppskattade, tillägger hon. 

 

På frågan om det fortfarande finns stereotyper av arten att kvinnor besöker spa mest svarar 

hon att i någon mån lägger en kvinna mer tid på att ta hand om sig själv, men nu förtiden är 

det många yngre män som åker på spa med sin flickvän. På spaanläggningen finns det också 

en speciell behandling för män. Respondenten säger att äldre män föredrar massage medan 

yngre män gärna väljer en ansiktsbehandling. Hon tycker att genusperspektiv inte finns längre 

inom spabranschen. För 10 år sedan fanns det kanske andra attityder men inte idag, nu är span 

till för vem som helst. Det är likadant som med ett hotell; det är upp till var och en att boka ett 

rum. Det beror också på hur man själv definierar spa. Förut kopplades span ihop med 

någonting lyxigt men den definitionen finns inte längre. 

 

4.5 Bilder och budskap 

Enligt Hirdman (2001, s. 8) skapas medieutbudet utifrån tankar om vad kvinnor respektive 

män vill se, läsa eller höra. Publiken som kommer att läsa budskapet brukar delas in i olika 

kategorier som styrs av publikens kön. Budskapets avsändare skapar innebörden av kön och 

på så sätt skapas genus inom den mediala produktionen. Hirdman (2001, s. 293) påstår att 

medieavsändare avgör vad som är manligt och kvinnligt och därför anpassas olika 

mediakanaler till olika könsgrupper. När budskapet avsänds till läsarna produceras på så sätt 

genusföreställningar om vad manligt och kvinnligt står för. För att kunna avgöra om det finns 

genusföreställningar bland utvalda spaorganisationens hemsidor valde vi att analysera dessa. 

Detta för att se vilket budskap i form av bilder och text som skickas till läsare. Med analysen 

av hemsidor ville vi titta på signalerna som skickas ut, och om dem kan uppfattas på samma 

vis hos män och kvinnor. När vi bestämde oss för att genomföra analysen av hemsidor utgick 

vi från tidigare forskning där det framgår att möjliga orsaker till varför män besöker span i 

mindre utsträckning kan vara stereotyper. Sådant som fortfarande existerar i form 

av kvinnomodeller och blommor, exempelvis, vilket kan signalera att spaomgivningen bara är 

anpassad för kvinnor. 

 

För vår analys tog vi fyra hemsidor som ägdes av de spaorganisationer vi intervjuade. Vid 

genomförandet av analysen försökte vi vara objektiva och se på hemsidorna utifrån ett 

könsneutralt perspektiv. Vi kommer inte att nämna hemsidornas namn eftersom 

respondenterna ville vara anonyma. Därefter kommer vi att använda programmet snipping 

tool för att kunna ta fram skärmbilder på de viktigaste momenten i hemsidans beskrivning. 

Dessa bilder finns tillgängliga i bilaga 2. 

 

4.5.1 Hemsida 1 

På startsidan finns det ett bildspel med en avslappnad kvinna på vilken massage utförs. 

Bakgrundens färg är orange, vilket kan signalera välkomnande och värme (källa). När bilden 
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växlas på bildspelet så byts också namnet på olika behandlingar som bildspelet presenterar. 

Även personen som utför dessa behandlingar gestaltas av en kvinna. Andra bilder som 

representerar hemsidan är också bilder på kvinnor. När vi navigerar vidare på hemsidan och 

går in på behandlingar där deras breda sortiment på olika behandlingar erbjuds. De mest 

förekommande behandlingarna hos den spaanläggningen är massage, kropps- och 

ansiktsbehandlingar samt manikyr. När man vill läsa om behandlingarna trycker man bara på 

den typ man är intresserad av. Varje behandling innehåller en kort beskrivning om vad som 

ingår. Bland det stora utbudet av ansiktsbehandlingar hittade vi bara en som är riktad till män. 

Texternas syften anser vi präglas av att innehållet är väldigt rikt i ord och med ett tilltalande 

språk. Det framhäver en vacker nyansering av avkoppling, avspänning och tillfredsställelse, 

men dessa texter är inte direkt riktade till båda könen och i vidare bemärkelse inte 

könsneutralt hållna, t.ex.: “En härlig behandling för dig som vill ha mycket lyx”. Dessutom är 

ordet “lyx” mycket förekommande i beskrivningarna av behandlingarna. 

 

4.5.2 Hemsida 2 

På hemsida nummer två kan vi se en vit bakgrund med ett bildspel. Detta bildspel är 

representerat med fyra bilder. En av dessa gestaltar spa med tilltalande element såsom vatten, 

eld, jord och luft - alltså atmosfär. En annan visar en kvinna som sitter bredvid korgar med 

olika bär. De färska bären kan signalera hälsosamt liv och välmående. Den tredje bilden 

symboliserar den avslappnande miljön med vattenbehandling, varefter den fjärde bilden visar 

gymmet som finns tillgängligt på anläggningen. Tre av fyra bilder visar inga kvinnliga eller 

manliga modeller och på så sätt kan anläggningen vara tilltalande för båda könen. 

Behandlingar som erbjuds på denna spaanläggning är massage, ansiktsbehandlingar, 

skönhetsbehandlingar osv. 

 

När vi tittade igenom dessa behandlingar visades inte bilder på manliga respektive kvinnliga 

modeller, istället kom en rad texter med beskrivningar av olika behandlingar, vilket i viss mån 

känns väldigt neutralt i språket och visuellt uttrycket. 

 

4.5.3 Hemsida 3 

På den första sidan på hemsida 3 såg vi en bild på kvinnliga fötter med fransk manikyr samt 

en närbild på kvinnan som håller handen på axlarna som ett tilltalande uttryck för massage. 

Bakgrunden på den här hemsidan är vitt med blommiga mönster i pastellfärger och designen 

är stilren. Andra bilder som finns på hemsidan visar bara kvinnor eller kvinnor kroppsdelar. 

Behandlingar som erbjuds på den här anläggningen är främst massage och 

ansiktsbehandlingar. Några speciella behandlingar för män såg vi däremot icke. Varje 

behandling har en beskrivning om vad som ingår och vad som ska göras under behandlingens 

gång. Beskrivningarna är riktade mycket mot “det lyxiga”. Presentationen av behandlingarna 

är mycket säljfokuserad istället för att kunna erbjuda kundanpassade alternativ. Texterna som 

finns på hemsidan är mycket personliga och öppna. 

 

4.5.4 Hemsida 4 

På första sidan kan vi se ett bildgalleri med olika bilder. De flesta bilderna är neutrala och 

visar naturen och den spamiljö som finns att tillgå. Två av åtta bilder visar kvinnor och en
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visar ett par i poolen. Dessutom finns det ytterligare en bild på en man som duschar sig samt 

en med en man som ligger i ett massagerum. Detta tydliggör för läsarna av hemsidan att män 

också är välkomna dit. De flesta bilderna som finns på hemsidan är neutrala. Med neutrala 

menar vi att de inte föreställer män eller kvinnor, naturen och spamiljön är det som gäller. De 

mest användbara behandlingarna på spaanläggningen är massage, ansiktbehandlingar, 

kroppsbehandlingar och kurbad. På denna anläggning finns det ansiktsbehandlingar som är 

speciellt anpassade för män. Även i ansiktsbehandlingarnas beskrivningar framgår det att de 

passar både män och kvinnor. Det finns flera tilltalande fraser som kan locka även manliga 

kunder: 

 

“Klassisk ansiktsbehandling för alla hudtyper”. 

“En avstressande behandling för både män och kvinnor”. 

“En behandling skräddarsydd för mannens hudvårdsehov”. 
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5. Analys 

I detta avsnitt analyserar allt insamlat material och redovisar resultatet av genomförd studie. 

 

För att kunna genomföra en analys i vår undersökning utgick vi från tidigare forskares 

slutsatser. De flesta undersökningar var genomförda utanför Europa, i USA och Asien. Vi har 

inte hittat relevant forskning inom spafenomenet, utifrån ett genusperspektiv, genomförd i 

Sverige. Vi har tolkat att utvalt ämne är inte utforskat och sålunda är ett ganska nytt område. 

Därför ska vi i analysdelen göra en jämförelse med den forskning som redan finns, och ha 

denna som referenser till våra insamlade data. 

 

Tidigare forskning som vi har utgått från handlade om att män fortfarande är i minoritet som 

spabesökare. Möjliga orsaker till det kan vara att spaorganisationer inte har anpassat branschen 

till den manliga kundkretsen. Tidigare forskare kom fram till att män och kvinnor har olika 

behov och att dessa behov bör tillgodoses med förståelse kring detta förhållande. För att locka 

fler män att bli kunder bör spaorganisationer enligt Tsai, Suh & Fong (2012) lägga mer tid på 

att uppfatta vad män söker i sammanhanget. Därtill påpekas det att de flesta spaanläggningar i 

Hong-Kong var anpassade efter de manliga behoven genom exempelvis speciella 

tillämpningar för män, inramade i en behaglig atmosfär, som exempelvis en könsneutral miljö. 

Här avhåller man sig även från missvisande bilder på kvinnor och blommor vid 

anläggningarnas hemsidor, vilket givit en positiv tillökning av män som besökare. 

 

En annan tidigare forskning av Sherman, Clemenz & Philipp (2007) har också visat att 

spabranschen som en del av wellness - turism vuxit fort det sista decenniet. Dessutom kom 

forskare fram till att det är viktigt vad som erbjuds på en spaanläggning. Just de specifika 

möjligheterna påverkar hur många som kommer och vem som kommer. Studier från ISPA har 

visat att män och kvinnor som spabesökare skiljer åt i fråga om val av behandlingar, 

skillnaderna ligger i sättet att uppleva besöken och i viljan att återkomma. Det har också visat 

sig att bara 30 procent av männen gör återbesök, vilket kan bero på avsaknaden av den 

könsneutrala miljön. 

 

Efter att har läst igenom vårt insamlade material och efter kodning valde vi ut begrepp som vi 

använde i analysen. De mest förekommande begrepp vi utgick ifrån är: besökare och social 

förändring, utbud och upplevelse, behov och genus, spa som en könsneutral plats och plats 

för både könen, spa idag samt analys av bilder. 

 

5.1 Besökare och social förändring 

Alla fyra respondenter har gett liknande svar angående den typiska spabesökaren. Enligt deras 

erfarenhet inom branschen är kvinnorna mest förekommande som gäster. Även statistiken som 

vi har fått från en av de intervjuade visade på detta. En av respondenter anser dock att den 

typiska spagästen inte längre kan karakteriseras som en kvinna. Respondenten menar att 

spaorganisationer kan få vilken typ av besökare som helst, beroende av vilket sätt man 

marknadsför sig. Dessutom lägger denna respondent fokus på att typ av besökare skiljer sig åt 

vad gäller stora städer och landet i övrigt. Hon menar att i de flesta stora städer, till exempel 
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Stockholm, kan man träffa både kvinnor och män på spaanläggningar. När det gäller hela 

Sverige är det dock ännu kvinnor som utgör majoriteten. Detta kan vara på grund av nya 

trender ofta förekommer i stora städer. Även tillgängligheten till bra erbjudanden, till exempel 

Groupon, har betydelse i ett nutida sammanhang. Om vi tittar på Groupons hemsida kan vi 

konstatera att de marknadsför sig för att nå ut till de flesta stora städerna i Sverige, såsom 

Stockholm, Göteborg, Malmö. 

 

En annan tidigare forskning av Joukes & Gerry (2010) redovisar hur spamarknaden har 

förändrats det senaste året. Spa är inte längre bara en hälsoprodukt, utan har också blivit en 

turistattraktion, med förändringen av de tjänster som erbjuds, har den typiska kundprofilen också 

modifieras avsevärt. Användare av dagens spafaciliteter är yngre (mellan 25 och 45 års ålder) än 

tidigare, från medel till hög socioekonomisk klass, som lever i storstadsområdena, har en ganska 

hög utbildningsnivå och kan vara antingen man eller kvinna. Ovan nämnda kundprofilen har 

respondent fyra, som har arbetat mer på en effektiv marknadsföringsstrategi i Stockholm för att 

kunna positionera sig på spamarknaden gentemot sina konkurrenter. Joukes & Gerry (2010) 

påpekar att den föränderliga kundprofilen har tvingat företagen att anpassa olika verktyg de 

använder för att skapa en växande och lojal kundbas. Genom användning av webbplatser kan 

spaorganisationen göra webben mer effektivt i syfte att behålla befintliga och attrahera nya 

kunder. Målet med vår uppsats inte var att fördjupa oss i marknadsföringsstrategier utan 

marknadsföringen inom organisationer var en kompletterande del i vårt arbete för att kunna 

analysera hur dagens organisationer säljer sina produkter och tjänster på marknaden. Dock har 

vi noterat att marknadsföringen är viktigt eftersom organisation som säljer produkter eller 

tjänster måste anpassa sitt utbud till de krav som marknaden ställer. Genom marknadsplanering 

kan en organisation vara konkurrenskraftig och förmedla den tydliga bilden av sina produkter 

eller tjänster till kunder genom positionering. De flesta spaorganisationer som vi har intervjuat 

gör det inte tydligt om vilken position deras spaorganisationen har i relationer till 

konkurrenterna.Vi anser att spaorganisationer skulle vinna mer om de skulle besluta för att göra 

en mer fördjupad marknadsplan och positionera sig tydligare på marknaden. 

 

Vi anser att i det moderna samhälle vi lever i finns det ett större utbud av marknadsförings 

kanaler, såsom Groupon, Facebook, Lets Deal osv. Det finns fortfarande även de traditionella 

kanalerna, där kunder kan gå in på ett spas hemsida för att sedan ringa och boka en spavistelse, 

vilket gör att dessa spaanläggningar kan behålla sina traditionella kundsegment. Genom sociala 

medier kan spaanläggningar locka ett nytt segment med attraktiva erbjudanden och 

budgeterade priser. Som vi noterade är det inte alla organisationer som använder sig av denna 

typ av marknadsföring och detta kan vara ett större hinder som gör att de inte kan öka eller 

skaffa nya kunder. Genom olika typer av marknadsföringskanaler så kan spaorganisationer 

erbjuda olika teman i form av kampanjer för honom eller henne, familjer och par. På det viset 

kan organisationer visa att de ligger i framkanten gällande trender och även bättre jämställdhet 

inom branschen kan skapas. 

 

Marknadsföringskanaler enligt Kotler (2003) är ett sätt att förmedla produkt till kund. Det vi kan 

antyda är att de flesta spaorganisationer redan har en bestämd målgrupp, vilket innebär att 

genom marknadssegmentering och spaorganisationer använder sig av
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marknadsföringsstrategier. Organisationer bör alltså anpassa sina produkter, erbjudande och 

varumärken till olika segment och därigenom får man ökad försäljning, jämfört med om man 

bara hade en sorts produkt som skulle säljas till alla. Under flera år har flera branscher allt mer 

gått mot en ökad användning av internet både i form av produkter och tjänster. Denna 

förändring tvingar företag att ständigt sätta positioneringsstrategin i relation till globalisering. 

 

5.2 Utbud och upplevelse 

Varje spaorganisation som vi intervjuade har ett stort utbud av olika behandlingar. Vi frågade 

om det finns speciella erbjudanden för män respektive kvinnor. Alla respondenter har svarat 

att de erbjuder speciella behandlingar för män och att det först och främst är 

ansiktsbehandling. Några av informanterna nämnde att de förut hade flera speciella erbjudande 

som var riktade till män, men att dessa inslag togs bort för att underlätta menyn samt för att 

alla behandlingar är lika i grund och botten. En respondent anser om man har speciella 

erbjudande för män då det kan signalera att resten av behandlingar bara är riktade till kvinnor. 

Deras svar går isär med tidigare forskning i Hong-Kong där forskare påstod att för att få 

manliga kunder ska det finnas behandlingar som är speciellt anpassade för män. Tsai, Suh & 

Fong (2012) tog i sin artikel upp att organisationer ska fortsätta med att anpassa sina 

anläggningar efter manliga behov och utöka utbudet av speciella behandlingar. Vi anser att 

olikheten mellan spaorganisationer i Sverige och Hong-Kong finns eftersom detta område inte 

är utforskat sedan tidigare i Sverige. Därför kan det saknas kunskap inom ämnet, samt bero på 

kulturella skillnader, då vi pratar om två olika världsdelar. Även det faktum att Sverige redan 

från 1900 - talet blev ett av de mest jämställda länderna kan ha betydelse gällande 

åsiktsskillnaderna mellan våra respondenter och tidigare forskning (Rydström & Tjeder, 

2009). 

 

Enligt Wahl (2001, s. 37-38) finns i organisationer oftast en tydlig uppdelning mellan kvinnor 

och män. Wahl hävdar att mycket av organisationer och strukturer är utvecklade utifrån ett 

manligt perspektiv och detta leder till att organisationer i stor grad är könsblinda. Vi ha 

intervjuat fyra kvinnliga huvudpersoner inom spa organisation som antingen äger eller arbetar 

inom spabranschen. Alla fyra var kvinnor som jobbar i en kvinnodominerad miljö med 73 % 

kvinnliga besökare, alltså kvinnor utför jobb till kvinnliga kunder. 

 

 Kön ses som socialt och kulturellt konstruerat eftersom organisationer är socialt 

konstruerade kan spa som är en kvinnodominerad miljö betraktas som könsblinda 

organisation. Det skulle vara intressant för spabranscher att kunna titta närmare på den 

förändringen inom organisations struktur och se hur arbeten arrangeras mellan de personer 

som arbetar i organisationer. Wahl (2001) förklarar att det finns olika sätt att titta på 

organisationer uppdelning mellan kvinnor och män, dels man måste titta på organisation och 

funderar på hur det ser ut här? Får män och kvinnor lika tillgång till vår organisation? 

Bemöter vi kunder på ett likvärdigt sätt? Arbetsgivare kan börja se på män kompetenser för 

yrket inom skönhetsbranschen och kunna bryta de ojämlikheter arbetsdelningen mellan 

kvinnor och män till en mer jämställd arbetsmiljö (Wahl 2001, s. 54-61). Den föreställning 

om hur kön konstruerad kan orsaka könsuppdelning. Män och kvinnor har olika yrken och 

utgör olika uppgifter i sin tur kan detta leda till olika arbetsvillkor och låga löner. Detta gör 

att män och kvinnor blir låsta till vissa yrkeskategorier och detta skapar ojämlikhet. 
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5.3 Behov och genus 

Som vi nämnde tidigare så har varje spaorganisation i våra intervjuer en stor variation av olika 

behandlingar och produkter för att kunna tillgodose kundernas behov. För att bli marknads- 

istället för produktorienterad krävs det att spaorganisationerna tänker på vilka deras kunder är 

och vilka behov de har. Detta för att nå de rätta kundsegmenten och alltså använda de rätta 

kanaler med vilka kunderna kan nås. Enligt våra respondenter använder kvinnorna fortfarande 

spatjänster för avkoppling, avslappning och för att “bara vara” i span i flera timmar. Medan 

män behöver lite mer tid för att ta beslut om ett besök på span. Dessutom ville män ha lite 

annorlunda behandlingar i form av “tyngre” massage som utförs av en manlig massör. Män 

besöker spa när de har ett behov i form av lindring av skada eller ont i ryggen, medan 

kvinnorna uppfattar span som en möjlighet att koppla bort verkligheten och bara satsa på sig 

själv. Eftersom att kvinnor matas från tidig ålder att ta hand om sin kropp är detta viktigare för 

dem. Även i tidigare forskning framgick det att kvinnorna kände sig mer attraktiva och 

självsäkra efter spabesöket. Medan män kände sig kraftfulla och energiska. Alla respondenter 

har märkt att bra service, ett vackert beläget spa, god mat och kunnig personal är de viktigaste 

egenskaperna som en spaanläggning bör sträva efter, vilket naturligtvis tilltalar såväl män som 

kvinnor. 

 

Utifrån respondenternas svar och tidigare forskning kan vi utgå ifrån att män och kvinnor har 

olika behov. Behovskillnaderna kan ligga i att enligt genus är män och kvinnor olika från 

början. Enligt Connell (2009, s. 73) “män och kvinnor är varandras naturliga motsatser när det 

gäller tänkande, känslor och förmågor”. Skriver även Connell (2009) att manliga och 

kvinnliga egenskaper skiljer sig åt. Män karakteriseras som aggressiva, envisa, rationella, 

tystlåtna, medan kvinnornas egenskaper kan beskrivas som pratsamma, känslosamma, 

intuitiva, lättpåverkade. 

 

Utifrån detta kan vi sammanfatta att könsskillnader också finns inom spabranschen. De 

skillnaderna som inverkar kan då spela en större roll vid val av rekreationsformer. Kvinnorna 

kan anse att ett besök på en spaanläggning kan tillfredsställa deras behov i att slappna av och 

bara umgås i väninnornas sällskap. Medan män väljer att gå på spa när de har riktig ont eller 

behov av att lindra smärta. På så sätt kan vi tycka att män har det svårt att ta beslut om ett 

vanligt spabesök eftersom det inte är deras sätt att slappna av. Men om mannen blir övertygad 

av sitt kvinnliga sällskap, vänner eller familj blir det lättare för honom att ta beslut att gå på 

spa. Även här är det viktigt att notera att spaorganisationer bör bidra till att bryta med 

förlegade mönster och visa att span är också en plats för män. 

 

5.4 Spa som en könsneutral plats och plats för både könen 

Utifrån intervjuerna gick det att utläsa att kvinnorna är fortfarande majoriteten bland spa 

besökare och att spabranschen fortfarande är inriktad mer mot kvinnor. Det anses även att 

spabranschen ligger efter i könstänkandet och att den mesta uppmärksamheten riktas mot 

kvinnors behov. Dock finns det förändringar i mäns konsumentbeteende. Respondenterna 

märkte att det är allt fler män som besöker spa. Detta kan vara på grund av att 

organisationerna börjar tänka på utbudet och att anläggningarna ska vara uppskattade av båda 

könen. En av orsakerna till att män besöker spaanläggningar i mindre utsträckning än kvinnor 
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kan vara att den könsneutrala miljön fortfarande saknas på de flesta anläggningarna. Vidare att 

organisationer själva tenderar att utesluta män som potentiella besökare, genom att använda 

sig av bilder på kvinnor på hemsidor och behandlingsrum. Dessutom bör texterna och 

beskrivningarna av behandlingarna utformas neutralt för att locka den manliga kundkretsen. 

Respondenterna anser att spaorganisationerna inte har bidragit till jämställdhet inom 

spabranschen och deras svar har visat oss att genusfrågan uppstått inom organisationerna så att 

detta kunnat leda till att män blivit i minoritet bland spabesökare. Ändå är det organisationer 

som utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv konstruerar genus och utformar sin omgivande 

miljö. Med konstruktion menar vi att könsfördelningen skapas av organisationerna egna 

förutsättningar, genom att de utformar sina anläggningar och anlita kvinnliga medarbetare för 

att attrahera en viss målgrupp. 

 

En av våra informanter anser att det är jämnt mellan manliga och kvinnliga besökare. Hon 

också har svarat att span är till för båda könen och att det finns länder där det är vanligare att 

män går på spa, då det ligger i deras kultur. Intervjuperson fyra tycker att genusperspektiv ej 

är aktuellt i dagens samhälle. Hon nämner också att för tio år sedan fanns det en annan 

inställning, men inte nuförtiden. Idag är span till för alla. Trots att genusperspektivet saknas 

idag säger respondenten att generellt för hela landet är det fortfarande kvinnor som besöker 

span. Jutterdal (2008, s. 8) förklarar att vi redan tro att vi lever i ett jämställt samhälle och att 

vi tycker att vi redan är jämställda. Ett sätt att kunna undersöka om vi är jämställda är att titta 

på arbetsförhållande som lämpar sig för både kvinnor och män i organisation. 

 

Som vi noterade har respondenter olika åsikter om genusföreställningar i relation till vem som 

besöker spaanläggningar idag. I själva verket är spaägare och spamanagers som är högst 

inblandade i frågan, då det är de som utgör spabranschen. Dessutom anser vi att dessa 

representanter har ett ansvarsområde inom verksamheten och bör se till att skapa genus i sin 

organisation. Funderingar kring dessa teman kan spaorganisationer ta till sig för att hitta 

mönster i frågan om utbud kontra efterfrågan. Dessutom anser vi att spaorganisationer 

tillsammans med personal bör skapa en neutral miljö och ett neutralt bemötande för sina 

kunder. Detta för att alla, män och kvinnor, ska känna sig välkomna på ett ställe som kanske 

förut förknippades med någonting kvinnligt. 

 

Enligt Wahl (2013) i organisationer där män är överordnad och kvinnor underordnade 

föreligger en tydlig könssegregering som återspeglar den maktfördelning mellan könen. Wahl 

beskriver att ett sätt att kunna undersöka vilka betydelser kön har är att studerar 

organisationer uppbyggnad och könsstruktur med hänsyn till indelning mellan män och 

kvinnor könssegregeringsmönster i form av sysslor, yrken och positioner samt fördelning av 

inflytande och makt (Wahl 2013, s. 15). Ett sätt att bryta könssegregering är att genom 

rekrytering, utbildning och kompetensutveckling. Jutterdal (2008) förklarar att genom att 

inleda denna typ av fråga kan leda till att organisation kan uttrycka varför jämställdhet är 

viktigt. 
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5.5 Spa idag 

Utifrån intervjuerna anser vi att begreppet spa har förändrats genom tiderna. Även 

respondenterna har nämnt att det är viktig att förstå vad spa innebär och hur människor själva 

definierar spa. Under romartiden var spa ett namn på en belgisk kurort med varmvattenkällor, 

där människor behandlade sig mot olika sjukdomar och span var för överklassen. Dåtidens 

spavistelse var längre än idag eftersom syftet var att förebygga hälsa och leva längre. Spa är 

idag den mest populära wellness - turism aktiviteten och det är tillgängligt för alla och kan 

användas för bara några timmar, så kallat dagspa. Vi anser att den tillgängligheten har lett till 

att span har blivit ett av de populäraste sätten att slappna av. Spa idag är en plats där man kan 

må bra och ta hand om sig själv under en kortare tid. Vi anser att spa är en mycket passande 

form för dagens behov och för människor som lever i en allt mer stressig och schemafylld tid. 

 

Våra respondenter har också sagt att dagens spa inte behöver förknippas med någonting 

lyxigt. Detta gjordes förr i tiden, men inte idag. Informanter påstår att spa är till för alla och 

att kunden inte måste vara överklass för att kunna använda spatjänster. Dock visade visuell 

etnografi som vi genomförde i form av analys av hemsidor att många behandlingar som 

erbjuds på en eller annan anläggning beskrivs som lyxiga. Vi anser emellertid att 

respondenternas svar och deras budskap på hemsidorna kontrasterar och att de inte alltid är 

konsekventa. Vidare menar vi att ordet lyxigt inte ska användas på hemsidorna, detta för att 

inte förknippa spa med någonting dyrt och exklusivt. 

 

5.6 Analys av bilder 

Analysen av hemsidor har visat sig att de flesta hemsidorna fortfarande riktar sig till den 

kvinnliga läsaren. De undersökta spaorganisationerna delar uppenbarligen in sina läsare i olika 

könskategorier genom sitt budskap. Bilderna och texterna som finns på hemsidorna kan skicka 

en signal om vad som antingen är manligt eller kvinnligt för läsaren. De flesta bilderna som 

finns på hemsidor visar kvinnliga modeller. Detta tolkar vi som att organisationerna själva 

bestämmer vem som ska komma till deras anläggningar eller inte. Det nämndes också i 

tidigare forskning att bilderna eller fotografierna på enbart kvinnliga modeller kan utesluta 

männen som potentiella besökare. Dock hade två av hemsidorna som vi tittade på neutrala 

bilder, till exempel, på naturen och bastun. Några hemsidor hade även bilder på både män och 

kvinnor som vi anser kan signalera att platsen är till för båda könen. 

 

Budskapen som finns på hemsidorna brukar varieras: “klassisk ansiktsbehandling för alla 

hudtyper” och “vår helkroppsmassage (...)arbeta igenom musklerna och kroppen 

ordentligt(...)särskilt område till exempel ben och bak eller rygg, nacke och axlar. Vi ger inte 

bara massage – vi ger resultat”. På några hemsidor kan det kännas lite mer riktat till kvinnor 

och vissa är mer neutrala. Vi tolkar detta som att organisationerna fortfarande inte har tänkt på 

hur en hemsida ska utformas neutralt. I vår analys av hemsidor finns det dock två 

organisationer som har skapat en könsneutral miljö med passande bilder och budskap. 
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6. Resultat 

 

Under denna rubrik kommer vi att presentera våra slutsatser samt förslag på vidare 

forskning. 

 

6.1 Slutsats 

Utifrån vår undersökning kom vi fram till att spaanläggningar är en plats för båda könen. Dock 

är männen fortfarande i minoritet bland spabesökare. Utifrån intervjuerna gick det att utläsa att 

våra informanter har olika syn på genus. Respondenter från Stockholm påstår att genusfrågan 

inte finns längre inom spabranschen och det som erbjuds kan användas av både män och 

kvinnor. Dessutom indelar de inte sina kunder i olika könskategorier utan marknadsför sig på så 

sätt att erbjudandet är relaterat till båda könen. Andra respondenter från Uppsala anser att 

genusfrågan finns kvar inom spabranschen och detta leder till att kvinnor fortfarande är i 

majoritet bland spabesökare, men det är spaorganisationer själva som avgör att spa är för 

kvinnor genom sitt budskap och sina bilder på hemsidor. Dock påstår de att männen också är 

välkomna på deras anläggningar, men utifrån vår analys fick vi uppfattningen att 

organisationerna inte har bidragit speciellt mycket till jämställdheten inom spabranschen. 

Därtill har spaorganisationer skapat en kvinnodominerad miljö där ingen hänsyn tas till det 

manliga könet. Vilket kan också vara en av de bakomliggande faktorer som orsakar att män 

besöker spa i mindre utsträckning. Även informanterna själva har noterat att de inte har tänkt 

djupt på genusfrågan förut men att de ska göra det i framtiden. 

 

Vi anser att en del av spaorganisationerna har tagit till sig frågan om genusföreställning, genom 

att rikta sin marknadsföring till båda könen och genom att erbjuda olika behandlingar till båda 

könen samt att anpassa sina hemsidor till en mer neutral miljö och genom att ha bilder på 

manliga modeller i sin reklam. Genusföreställningar inom spabranschen har hittills inte till 

hundra procent blivit homogen bland alla spaorganisation. När vi tittar på svaren från Uppsalas 

respondenter kan vi märka att de är medvetna om genusfrågor, men dessvärre när vi analyserar 

deras hemsidor och erbjudanden ser vi att det finns fortfarande spår av en omedvetenhet i vad 

som marknadsförs och i vad som erbjuds till manliga kunder. Genom segmentering kan 

spaorganisationer dela in sina kunder i olika segment. Vi noterar att det saknas segmentering 

efter könen bland några spaorganisationer som i sin tur leder till att produkter eller tjänster inte 

anpassas till det manliga segmentet. Ett förslag skulle vara att spaorganisation skulle kunna dela 

in sina kunder och därför skapa produkter och tjänster efter segmenternas behov och vara 

konkurrenskraftiga på marknaden. 

 

 

Om vi tittar på erbjudandena är de mest riktade till kvinnor samt hemsidan bilder är kvinnor 

som visar. I mångt och mycket tycker vi att det har skett en förändring inom spabranschen och 

att den är på god väg mot ett bättre förhållningssätt. Det kommer förhoppningsvis inte att 

dröja länge tills dess vi i samhället kommer att se fler och fler män som går på 

spaanläggningar. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Denna uppsats har behandlat spaorganisationernas syn på genusföreställningar och även vad 

som är de bakomliggande faktorer till att män besöker span mer sällan än kvinnor. Eftersom 

vi hade fyra respondenter, två från Stockholm och två från Uppsala, så har deras svar blivit 

delvis olika på grund av regionala skillnader. Därför skulle det vara intressant att undersöka 

hur varierade genusföreställningarna ter sig mellan spaorganisationer i stora respektive små 

städer. Därtill hur spaorganisationer arbetar i stora och mindre städer med jämställdhet i 

spabranschen. Vi anser att om en sådan undersökning skulle genomföras så skulle det med 

fördel väljas ut större en respondentgrupp från Stockholm och Uppsala eller andra svenska 

städer. Dessutom anser vi att spaorganisationer och turism betydelser av kön i branschen 

utifrån ett globalt perspektiv skulle kunna väcka ett stort intresse för stora och små 

organisationer att marknadsföra olika segment, inklusive könen. 

 

6.3 Kritik av eget arbete 

 

   6.3.1 Informantkritik 

 

För att besvara studiens syfte skulle ett större antal organisationer undersökas och större antal 

respondenter intervjuas men vi hade i vårt arbete bara möjlighet att undersöka fyra 

spaorganisationer och att intervjua fyra respondenter. Detta hade flera  orsaker. En var att vi 

hade begränsad tidsram och en annan var att många av planerade spaorganisationer inte kunde 

medverka i vår undersökning. Detta, anser vi, påverkade vårt arbete och delvis blev vårt 

arbete begränsat och inte undersökt i fullt ut. Dessutom var bara en intervju personlig, en 

skedde via telefon och två var epostintervju. Vi anser att detta blev en nackdel för vårt arbete 

då vi inte kunde se respondenter, deras kroppsspråk och ställa uppföljningsfrågor för att få 

mer utförliga och djupa svar. 

Därför kan avståndet från personlig kontakt räknas som bristande informationskälla. Vi anser 

även att om vi hade kunnat träffa alla respondenterna personligt då kunde svaren ha blivit 

annorlunda och även kunde undersökningens resultat ha blivit annorlunda. 

 

   6.3.2 Teorikritik 

 

I vår undersökning har vi utgått ifrån tidigare forskning inom ämnet, genusteori och  

marknadsföringsteori. Vi anser att teorierna och den vetenskapliga basen är relevanta för vår 

undersökning, teoridelen kan ses som kort men är dock tydlig. Dessutom har vi tillagt en teori 

som handlar om marknadsföringsstrategier för att kunna få ännu djupare förståelse för hur 

organisationer kan fokusera på en viss kundgrupp. Den korta teoridelen berodde på att det ämne 

vi undersökte inte har undersökts tidigare i Sverige och därför fanns det få vetenskapliga artiklar 

om spaorganisationer och könsfördelningen i de organisationerna. På grund av detta har vi 

lyckats att hitta bara några relevanta artiklar som handlar om genusfrågan inom spabranschen i 

Asien och USA.
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Bilaga 1 

 

 

1. Hur länge har du arbetat inom spabranschen? Vad har du för ansvarområde? 

 

2. Utifrån din yrkeserfarenhet, beskriv den typiska spagästen på er anläggning? Är det flesta 

män eller kvinnor, stockholmare eller utländska gäster. 

 

3. Vilka är de mest populära typer av spatjänster eller produkter som används av män 

respektive kvinnor på er anläggning? 

 

4. Vilka är de möjliga orsaker till manliga respektive kvinnliga besökare att gästa er 

anläggning? 

 

5. Vad får besökare för nytta och intryck för en spaupplevelse på er anläggning? 

 

6. Vilken typ av upplevelser är de ute efter? 

 

7. Vilka är de faktorer som du tror kommer att påverka kvinnliga respektive manliga 

spaupplevelser (positivt och negativt)? 

 

8. Anser du att män besöker spaanläggningar mindre än kvinnor? Om ja, varför? 

 

9. Har er spaanläggning speciella behandlingar som är inriktad för män? 

 

10. Anser du att i dagens samhälle riktas spabranschen mot enbart kvinnor respektive män 

eller är span till för båda kön
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Bilaga 2 

 

Hemsida 1 
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Hemsida 2 
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Hemsida 3 
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Hemsida 3 
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