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Research questions: What needs of the elderly and their relatives need to be satisfied to 

strengthen the relationship with the retirement home? Could digital marketing be employed to 

strengthen the relationship and in that case how? 

 

Purpose: The purpose is to examine how the relationship between retirement homes and their 

target audience can be strengthened. 

 

Method: A deductive approach has been used in this report with a qualitative method and 

seven semi-structured interviews have been conducted. 

 

Conclusion: The study results in five factors that all respondents have identified as factors 

that would satisfy their needs. These five factors are identified as: a tasteful and nutritious 

diet; closeness to nature and the ability to be out in the fresh air; safety in form of qualified 

staff; social interaction; that the elderly is in focus and; mental stimulation. These factors can 

be linked to every step in Maslow’s hierarchy of needs. The result show an overall positive 

attitude towards digital channels as a marketing tool. However, the result also shows that the 

residents would not benefit directly from digital marketing, but are positive that their relatives 

would find it valuable. The relatives are showing a strong, positive attitude towards the value 

of digital marketing channels. The above mentioned needs should be in focus in the digital 

marketing, so that the relatives who do not have the opportunity to visit their elderly as often 

as they would like may see that their needs are satisfied. That way, the relatives may get an 

insight in how their relative’s everyday life looks like without being on set in person, which 

may increase their feeling of safety, and faith in that their relative is in a good place. 
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Frågeställning: Vilka behov behöver tillfredsställas hos de boende och anhöriga för att stärka 

en relation till äldreboendet? Kan digital marknadsföring användas som metod för att stärka 

relationer och i så fall hur?  

 

Syfte: Syftet är att undersöka hur relationen mellan äldreboende och deras målgrupp kan 

stärkas. 

 

Metod: Ansatsen har varit en deduktiv ansats och en kvalitativ metod har använts där sju 

semistrukturerade intervjuer har genomförts.  

 

Slutsats: Resultatet visar på fem faktorer som samtliga respondenter identifierat skulle 

tillfredsställa deras behov. Dessa fem faktorer är identifierade som: smak- och näringsrik kost, 

närheten till natur och möjlighet att komma ut, trygghet i form av kompetent personal, socialt 

umgänge, att den boende hamnar i centrum samt mental stimulans. Dessa faktorer kan 

kopplas till samtliga behovssteg i Maslows behovspyramid. Resultatet visar generellt på en 

positiv inställning till digital kanaler som en marknadsföringskanal, dock visar resultatet att de 

boende inte själva har någon direkt nytta för detta för egen skull, men ser positivt på att deras 

anhöriga skulle ha värde av det. De anhöriga påvisar en mycket stark bild av att de skulle 

finna digital marknadsföring värdefullt för dem. Genom att påvisa att behoven ovan är 

tillfredsställda kan relationen stärkas, då anhöriga inte alltid har möjlighet att fysiskt besöka 

sina anhöriga. På så sätt kan de anhöriga få en inblick i sin närståendes vardag genom digital 

marknadsföring utan att fysiskt vara på plats, detta ökar deras känsla av trygghet och tillit till 

att de närstående har det bra. 
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1.    Inledning 
Under senaste 200 åren har äldrevården förändrats från att vara ett fattighus dit de gamla 

skickades och fick leva i ett trångt hus i byns utkant. Tillvaron kantades av svält och sjukdom. 

Till att år 1918 byta namn till äldreboenden och få pampiga slottsliknande byggnader, men 

som mer liknande en anstalt på insidan där det saknades privatliv eller självbestämmande och 

de gamla sov tillsammans i salar i militärsängar. Ett annat alternativ var långvården men även 

det var en institution med sovsalar där den äldre saknade inflytande. Det var den sista 

anhalten som ingen egentligen ville hamna på. (SKL, 2011) 

 

‘’För många blev mentalsjukhuset den sista bostaden. Någon behandling gavs inte utan vad 

som erbjöds var lugnande medel, en säng att ligga på nätterna och en stol att sitta på om 

dagarna.’’ (SKL, 2011, S. 10) 

 

De gamla som inte kunde klara sig själva sågs som hjälplösa och helt utan egen vilja och de 

behandlades som vårdobjekt. I början av 60-talet kom nya riktlinjer som innebar att de äldre 

skulle ses som egna individer. De äldre som inte klarar sig på egen hand får idag hjälp av sina 

anhöriga i sitt hem och de anhöriga tar ett stort ansvar. När de anhöriga inte längre har tid 

eller kunskap att ta hand om sin närstående finns det äldreboenden dit äldre flyttar. Anhöriga 

tar en stor del av ansvaret för de äldre och är även involverade i valet av äldreboende. (SKL, 

2011) En undersökning genomförd av Stockholms stad (2016) visar att enbart 21% valde sin 

dagverksamhet helt själv medans 24% svarade att det beslutades av antingen god man, 

anhörig eller en god vän. Dock menar SKL (2011) att var fjärde undersökning som en äldre 

får ta del av besvaras av en anhörig.  

 

Under de senaste decennierna har äldreboenden även kunnat drivas genom privat regi och de 

privata aktörerna utgör i dagsläget ungefär 20% av marknaden (Bergman & Jordahl, 2014). 

År 2009 trädde även lagen om valfrihetssystem i kraft (SFS 2008:962) och denna lagändring 

bidrog till att antalet aktörer på marknaden ökade i snabb takt. Det bidrog även till en ökad 

konkurrens aktörerna emellan då kunderna kan välja äldreboende efter egen vilja. Lagen om 

valfrihetssystem har dock bidragit till att allt fler äldre människor väljer att få hjälp i det egna 

hemmet och allt fler väljer bort äldreboenden. (Bergman & Jordahl, 2014)  

1.1. Problemformulering 
Det är en komplex situation då både äldre och anhöriga är involverade och målgruppen består 

av båda dessa parter. Den anhöriga kan både vara ett barn till den äldre eller en partner (SKL, 

2011) och det varierar hur mycket den äldre själv bestämmer gällande sitt äldreboende 

(Stockholms stad, 2016) då den anhöriga ofta är mycket involverad och engagerad. (SKL, 

2011) Eftersom den anhöriga har en stark roll i situationen måste även den anhöriga 

behandlas som äldreboendets kund och således behöver relationen mellan äldreboendet och de 

anhöriga värderas som lika viktig.  

 

Tyvärr lever mentaliteten till viss del kvar gällande att se äldreboenden som institutioner och 

Sverige har idag bland de sämsta resultaten när de kommer till att se de äldres individuella 

behov. De äldre har inget inflytande och deras preferenser och behov tas inte i beaktning. 

(Socialstyrelsen, 2015)  Detta har resulterat i en låg tillfredsställelse bland äldre inom 

äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2016). 
 

När kunden inte är tillfredsställd är detta destruktivt för relationen (Mossberg & Sundström, 

2011; Ndubisi, 2007). Tillfredsställelse uppstår när kunden känner att deras behov är 
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tillfredsställda. (Dahlén och Lange, 2008) Parasuraman, Zelthaml och Berry (1985) beskriver 

jämförelsen mellan kundens förväntningar och kundens upplevelser som kvalitet. De 

argumenterar även för att det är svårare att mäta kvalitet på tjänster än på produkter, just 

eftersom tjänster inte är fysiska och därmed mer abstrakta. Är det ingen skillnad mellan 

kundens förväntningar och kundens upplevelser så upplever kunden att tjänsten är av kvalitet. 

För att överbrygga gapet mellan kundens förväntningar och kundens upplevelser är det viktigt 

att företaget gör en grundläggande undersökning för att ta reda på vad kundens behov och 

förväntningar faktiskt är. Företag fokuserar ibland inte tillräckligt på relationer på grund av att 

de är för fokuserade på transaktioner och att få nya kunder till företaget istället för att vårda 

relationen med befintliga kunder. (Parasuraman, Zelthaml & Berry, 1985) 

 

Under många år dominerade marknadsmixen i hur företag tänkte kring marknadsföring. 

Produkt, placering, pris och promotion stod i centrum. (Grönroos, 1994) I och med den 

samhälleliga utvecklingen har fler aktörer etablerat sig på marknaden och företag har känt ett 

behov av att marknadsföra sig med starkare metoder och strategier. (Grönroos, 1994; Kash & 

Boyer, 2008) Under de senaste decennierna har relationsmarknadsföring fått en allt mer 

inflytelserik roll, inte minst hos serviceföretag. Denna typ av marknadsföring går ut på att 

bygga relationer till kunderna för att attrahera samt vårda dessa på ett känslomässigt plan och 

har haft en stor framgång. (Grönroos, 1994) Relationsmarknadsföring beskrivs som alla 

aktiviteter ett företag utför för att etablera, utveckla och behålla relationer mellan kunder och 

företag. (Morgan & Hunt, 1994) Tidigare forskning visar att det ofta saknas tillgänglig 

information samt en relation och förtroende mellan äldreboenden och målgruppen (Bergman 

& Jordahl, 2014).  

 

Samtidigt visar tidigare forskning av digital marknadsföring att bland annat content- och 

social media marketing bidrar med riklig information till målgruppen och är 

relationsskapande. Studier visar på att sociala medier kan bidra till relationsskapande mellan 

kunder och företag och minska osäkerheten inför företaget då sociala medier kan 

”förmänskliga” kundens bild av företaget. Kunder kan kommunicera och föra en dialog med 

företaget, vilket bidrar till ett mer personligt förhållande för kunderna gentemot företaget. 

Sociala medier gör även företagets information betydligt mer tillgängligt. (Hudson, Huang, 

Roth & Madden, 2015) Innehållet, the content, som distribueras i sociala medier skapas av 

företaget i samspel med kunder (Singh & Sonnenburg, 2012) vilket kan vara en anledning till 

att sociala medier bidrar till relationsskapande. 

 

1.2. Syfte 
Syftet är att undersöka hur relationen mellan äldreboenden och deras målgrupp kan stärkas. 

  

1.3. Frågeställning 

• Vilka behov behöver tillfredsställas hos de boende och anhöriga för att stärka 

relationen till äldreboendet?  

 

• Kan digital marknadsföring användas som metod för att stärka relationen och i så fall 

hur?  
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1.4. Fokus 
Målgruppen definieras i denna studie som de boende samt deras anhöriga, då tidigare 

undersökningar visar på ett högt engagemang från de anhöriga gällande deras närståendes 

äldreboenden och tillstånd (SKL, 2011).  

 

De fem objektiven för digital marknadsföring är de fem S:en; Sell, Serve, Speak, Save och 

Sizzle. (Chaffey & Smith, 2013) I denna studie ligger fokus på “serve” som syftar till att 

addera kundvärde. Digital marknadsföring begränsas därför i denna studie till content- och 

social media marketing. 
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2.    Teori 
Detta kapitel kommer att redogöra för den teoretiska grund som studien vilar på.  

2.1. Relation 
Begreppet relation kan beröra olika parter men den viktigaste relationen är den med kunder, 

eftersom att företag inte kan överleva utan dessa. Det är rådande konsensus att relationen 

mellan företaget och dess kunder är kritisk för företagets överlevnad och framgång. Dessa 

relationer är framför allt viktiga när företag erbjuder tjänster. (Berry & Bendapudi, 1997) 

Varför det är viktigt att eftersträva en god relation mellan företag och målgrupp skiljer sig åt. 

Ur företagets synpunkt är det viktigt att skapa och bibehålla en bra relation med målgruppen 

för att det innebär att kunderna är lojala och en lojal kund är mer kostnadseffektiv än en ny 

kund. (Berry, 1995) Ur ett kundperspektiv är relationer viktiga då de kan ge dem värde och 

tillfredsställa deras behov (Mossberg & Sundström, 2011; Ndubisi, 2007). Relationer är extra 

viktiga ur ett kundperspektiv i de fall det rör sig om en tjänst som är pågående eller 

återkommande och är av högt engagemang och väldigt viktig för kunden. Kunder strävar även 

efter att hitta företag som värdesätter en god relation och som väcker kundens lojalitet. (Berry, 

1995) ‘’A relationship exists when an individual exchange is assessed not in isolation but, as 

a continuation of past exchanges likely to continue into the future.’’ (Czepiel, 1990, s. 15 

refererad i Berry & Bendapudi, 1997, s. 16) En relation mellan konsument och företag bygger 

på tre olika aspekter; kundvärde, tillfredsställelse och lojalitet. Om kunden upplever att denne 

erhåller värde och känner sig tillfredsställd är möjligheterna goda att kunden även blir lojal. 

(Mossberg & Sundström, 2011; Ndubisi, 2007)  

2.1.1. Kundvärde och behov 

Värde upplever kunden när dennes behov blir uppfyllda. Behoven påverkas av vilka alternativ 

det finns. Värdet för kunden kan öka genom att det levereras mer nytta för kunden, men olika 

kunder upplever dock värdet på olika sätt. Detta eftersom att det grundar sig i den enskilda 

kundens behov och för att de värderar dessa behoven på olika sätt. Även kostnaden för varan 

eller tjänsten är relativ och beror på kunden. (Mossberg & Sundström, 2011) Ett behov 

uppkommer när kunden känner en stor skillnad mellan nuvarande tillstånd och önskat 

tillstånd. Enligt Dahlén och Lange (2008) finns det två olika tillstånd som en kund kan vara i. 

Dessa två tillstånd är det nuvarande tillståndet och det önskade tillståndet. I en ideal relation 

är det nuvarande och det önskade tillståndet detsamma, men i en sämre relation är det 

nuvarande tillståndet ett tillstånd kunden vill komma ifrån och istället komma till ett nytt, 

önskat tillstånd. (Dalén & Lange, 2008) Blackwell, Miniard och Engel (2006) menar att det är 

viktigt att ha kännedom om konsumenternas behov för att kunna tillfredsställa dem. Produkter 

och tjänster som inte tillfredsställer kundens behov intresserar inte kunden, oavsett om det 

som erbjuds är av senaste trender eller är väl marknadsfört. (Blackwell, Miniard & Engel, 

2006) 

 

Behov kategoriseras ofta i nyttoinriktade samt njutnings- och upplevelseinriktade behov. Det 

nyttoinriktade behovet löser problem, till exempel att en kund köper en flaska vatten när 

denne är törstig. Söker kunden däremot efter ett mustigt vin som för tankarna tillbaka till den 

härliga vinprovningen i Bourgogne så är behovets karaktär njutning- eller upplevelsebaserat. 

Dock kan vissa behov vara en blandning av båda behovskategorierna. (Mossberg & 

Sundström, 2011)    
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2.1.1.1 Maslows behovspyramid 

Maslows behovspyramid (Figur 1) förklarar varför kunder upplever olika behov vid olika 

tillfällen. I botten av pyramiden finns fysiologiska behov och trygghetsbehov, vilka är de mest 

grundläggande och viktiga behoven. Behoven i toppen av pyramiden behandlar uppskattning 

och självförverkligande och är mer ytliga och mindre viktiga om inte de grundläggande 

behoven först har blivit någorlunda tillfredsställda. (Maslow, 1943; Mossberg & Sundström, 

2011)    

 
 

Figur 1. Maslows behovspyramid (Mossberg & Sundström, 2011)   

 

Fysiologiska behov 

Fysiologiska behov rör bland annat behovet av näringsrik mat, sömn, bostad och kroppslig 

aktivitet. Dessa behov är grundläggande och om dessa inte är uppfyllda är inte människan i 

lika stort behov av att uppfylla behoven högre upp i behovspyramiden. Här ingår även 

personlig smak gällande mat, då den personliga smaken är en indikation på vad som faktiskt 

saknas och behövs i kroppen näringsmässigt. (Maslow, 1943) “Appetites (preferential choices 

among foods) are a fairly efficient indication of actual needs or lacks in the body.” (Maslow, 

1943, s. 372)  

 

Trygghetsbehov 

Om de fysiologiska behoven är någorlunda uppfyllda kommer sedan trygghetsbehoven. Till 

trygghetsbehoven räknas både fysisk, psykisk och ekonomisk trygghet. Det är enklare att se 

bristande trygghetsbehov hos små barn än vad det är hos vuxna då vuxna har ett inlärt 

beteende av att inte visa dessa reaktioner. Barn visar tydligt att sjukdom är något som 

skrämmer dem och får dem att utveckla ett än större behov av beskyddande och tröst. De visar 

även att rutiner är viktiga för dem och ifall dessa blir störda känner barnet också hot mot deras 

trygghet. Maslow (1943) menar att samma behov och reaktioner finns hos vuxna, men att 

vuxna har ett inlärt beteende av att dölja och förneka denna typ av reaktioner. (Maslow, 1943) 

 

Sociala behov 

De sociala behoven innefattar behovet av kärlek och tillhörighet. När både de fysiologiska 

behoven och trygghetsbehoven är uppfyllda uppstår det sociala behovet. Behovet av vänner, 

kärlek, sällskap och att vara en del av en grupp. Behovet utgör att både ge och ta i dessa 
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sammanhang. Är behoven på denna nivå inte uppfyllda blir saknaden av vänner, en partner 

eller familj påtaglig. (Maslow, 1943) 

 

Behovet av uppskattning  

Behovet av uppskattning kommer näst i pyramiden. Behovet av uppskattning kan delas in i 

två olika undergrupper. Behovet av att visa sig stark, av prestation, självständighet och frihet. 

Det kan också vara behovet av prestige, erkännande, uppmärksamhet, betydelse och 

uppskattning. Är behovet av uppskattning uppfyllt leder detta till god självkänsla, en känsla 

av att vara värdefull, känsla av styrka, förmåga och att vara tillräcklig och viktig i världen. 

(Maslow, 1943)  

 

Behovet av självförverkligande 

Högst upp i pyramiden återfinns behovet av självförverkligande. För att uppfylla detta behov 

behöver individen göra det som denne känner sig ämnad för. Som att en musiker gör musik, 

en konstnär målar eller en poet skriver. Det är ett behov att få spendera sin tid med vad som 

känns meningsfullt för just den enskilda individen. Det skiljer sig därmed mycket från person 

till person hur dessa behov ter sig. (Maslow, 1943) 

2.1.2. Tillfredsställelse 

I och med att konkurrensen inom äldreomsorgen har ökat (Bergman & Jordahl, 2014) är det 

desto viktigare att äldreboenden skapar nya konkurrensfördelar. En stark konkurrensfördel är 

att ha nöjda och tillfredsställda kunder. Nöjda och tillfredsställda kunder innebär dessutom 

lojalitet och ofta även att kunderna delar med sig av sina positiva erfarenheter av företaget till 

personer i sin närhet. (Hu, Kandampully & Juwaheer, 2009) Tillfredsställelse uppstår när 

kunden känner att deras behov är tillfredsställda. (Dahlén och Lange, 2008) Därmed är det 

viktigt för företag att ha god insikt i vad kundens behov faktiskt är så att dessa kan besvaras 

av företaget och tillfredsställelse kan uppstå hos kunden. (Blackwell, Miniard & Engel, 2006) 

Kotler och Keller (2009) argumenterar för att en kund är tillfredsställd när kunden är nöjd 

med tjänsten, men att en kund kan dock även bli nöjd – eller missnöjd – beroende på huruvida 

tjänsten uppfyller kundens ursprungliga förväntningar på tjänsten. Lindquist och Persson 

(1997) definierar också kundtillfredsställelse som huruvida tjänsten uppfyller kundens 

ursprungliga förväntningar. De kallar jämförelsen mellan kundens förväntningar och kundens 

upplevelse för jämförelseparadigmet. Jämförelseparadigmet kan få tre utfall, antingen 

upplever kunden att tjänsten överträffar kundens initiala förväntningar och blir därmed 

mycket nöjd. Om tjänsten motsvarar kundens förväntningar blir kunden nöjd och om tjänsten 

underskrider kundens förväntningar blir kunden missnöjd. (Lindquist & Persson, 1997) 

Förväntningar uppstår utifrån kundens behov, önskemål och förutfattade meningar gällande 

tjänsten (Nicolae, L.I., Tanasescu, D. & Popa, V., 2013). Hu, et al. (2009) påstår att kundens 

tillfredsställelse är en emotionell reaktion för en specifik tjänst eller serviceupplevelse. 

Förväntningar behöver inte uppstå från en specifik interaktion, utan kan uppkomma som en 

helhetsuppfattning av företaget genom flera interaktioner. (Hu, et al. 2009) En viktig aspekt i 

detta är den tillit kunden sätter i att företaget uppfyller de förväntningar som uppstår. Det 

finns även en koppling mellan tilliten och graden av lojalitet och ju högre tillit desto högre 

lojalitet. (Setó-Pamies, 2012) 

2.1.3. Lojalitet 

Det finns ingen allmänt erkänd definition på vad lojalitet egentligen är. Watson, Beck, 

Henderson och Palmatier (2015) skiljer på lojalitet som grundar sig i attityd eller beteende. En 

attitydslojalitet grundar sig i en positiv erfarenhet av en representant från företaget och har en 

stark påverkan på kundens efterköpsutvärdering. Beteendelojalitet innebär till exempel 
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rutinmässiga återköp och grundar sig i situationella omständigheter och vanor, vilket inte 

behöver involvera en stark positiv attityd till företaget.  

 

Enligt Setó-Pamies (2012) kan lojalitet definieras på tre olika sätt; som beteende, attityd eller 

kognitiv process. Kundlojalitet är beroende av både tillfredsställelse och den tillit kunden har 

för att företaget uppfyller dennes förväntningar. Kundtillfredsställelse är obligatoriskt för att 

skapa lojalitet men enbart kundtillfredsställelse är inte en garanti för lojalitet. (Setó-Pamies, 

2012) Tillfredsställelse påverkar kunders lojalitet (Lee, Lee & Kang, 2012) och om kunden 

känner sig nöjd kommer denne att uppleva tillfredsställelse. En tillfredsställd kund kan även 

bli lojal mot företaget. Med lojalitet menas inte enbart att kunden köper produkten upprepade 

gånger, utan lojalitet kan även innebära att kunden talar gott om företaget och rekommenderar 

det till sina vänner. (Mossberg & Sundström, 2011) Kundlojalitet definieras som utsikterna 

till framtida återköp eller förnyelse av kunder för ett företag. Lojala kunder bidrar till att 

främja organisationen och dess erbjudanden genom gynnsam word of mouth (WOM) och 

rekommendationer direkt eller indirekt. Kundtillfredsställelse spelar en avgörande roll för att 

förstärka den positiva bilden av organisationen genom god WOM från nöjda kunder. Positiv 

WOM från nöjda kunder kan skapa möjligheter att attrahera potentiella kunder till att använda 

tjänsten. (Lee, et al. 2012) Herzlinger (2006) hävdar till exempel att patienter gillar att dela 

sina erfarenheter och information om behandling med andra människor, även patienters 

känslor om vården påverkar graden av tillfredsställelse. (Herzlinger 2006, refererad i Lee, et 

al. 2012) Mätning av kundtillfredsställelse är viktigt, särskilt inom vårdsektorn. 

Kundtillfredsställelse inom vården kan mätas genom den upplevda kvaliteten på vård, 

kommunikation och förtroende. (Lee, et al. 2012) 

2.2. Digital marknadsföring  
Digital marknadsföring har blivit vida använt för att stärka kundens uppfattning av företag 

och dess tjänster genom att nå kunderna i digitala kanaler. Genom digitala kanaler kan kunder 

få tillgång till information från företaget när och var de vill. Digital marknadsföring bidrar till 

att företaget kan komma kunden närmare i deras vardag. En av de viktigaste aspekterna av 

digital marknadsföring är att kunden hamnar i centrum och blir en samarbetspartner i 

marknadsföringen. Företag bör skapa kreativa kundupplevelser och specifika strategier för att 

nå de mest effektiva resultaten från den digitala marknadsföringen, som tenderar att lyckas 

bättre om kundens behov prioriteras i kommunikationen. Teknologi kan ha ett högt värde när 

det kommer till att förbättra den upplevda kvaliteten på en tjänst. (Afrina, Sadia & Kaniz, 

2015) 

 

Ett av de främsta objektiven för digital marknadsföring är “serve” som syftar till att addera 

kundvärde. Kundvärde kan vara att relevant information delas med målgruppen. Den digitala 

marknadsföringen ska fokusera på kundens behov och önskningar, kundens bekvämlighet och 

kommunikationen med kunden (Chaffey & Smith, 2013).  

 

Content marketing (innehållsmarknadsföring) fokuserar på att online skapa värdefullt och 

attraktivt content angående företaget som visar på en förståelse för målgruppens problem och 

hur dessa kan lösas. På så vis ämnar marknadsföringen till att skapa en relation med sin 

målgrupp. (Caragher, 2013; Opreana & Vinerean, 2015) Content marketing kan exempelvis 

bestå av videos, e-böcker, stillbilder, GIFs eller blogginlägg. Innehållet (the content) är sedan 

distribuerat på olika sociala medier som är relevanta för företagets målgrupp och dess 

övergripande kommunikation. Utöver att attrahera och behålla kunder genom att använda sig 

av content marketing i sin marknadsstrategi kan företag även använda denna metod för att få 

lojala kunder som kan fungera som ambassadörer av företaget. (Caragher, 2013; Opreana & 
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Vinerean, 2015) Det är viktigt att ha en genomarbetad strategi för sin content. All content som 

företaget publicerar bör innehålla ett kundlöfte som är relevant för kunden och som kunden 

anser är av värde. För att producera detta behövs kundundersökningar utföras för att 

identifiera specifika problem målgruppen har och genom sitt content behandla dessa problem. 

Det kan finnas tydliga, direkta möjligheter för att göra företagets tjänst mer attraktiv och 

minska klyftan mellan företag och målgrupp. (Chaffey & Smith, 2013) 

 

Studier har visat att sociala medier positivt påverkar kundens relation till ett företag i de fall 

företagen genom sitt content skapar en bild av företaget som mer mänskligt. Relationen 

företaget och kunden emellan blir starkare då information om företaget blir mer lättillgänglig 

och en tydligare bild skapas av hur företaget faktiskt arbetar. Då sociala medier även tillåter 

en dialog, snarare än en monolog, stärks relationen och tilliten till företaget samt att kunden 

på så vis även kan få tillgång till den information som den enskilde kunden värdesätter. 

(Hudson, Huang, Roth & Madden, 2015) Sociala medier kan användas både för att stärka ett 

företags varumärke men också för att distribuera företagets content. Opreana och Vinerean 

(2015) argumenterar för att ett företag framstår som mer genuint om det delar content på sina 

sociala medier. Hudson et al (2015) har genom en studie påvisat att kundens relation till 

företaget stärks om företaget framstår som mer mänskligt och genuint. Båda parter 

argumenterar därmed för att det inte bara räcker att skapa konton på sociala medier, utan att 

man även behöver generera och distribuera relevant och värdefullt content. 

 

2.3. Sammanfattning av teori 
Relationer bygger på de tre aspekterna: kundvärde, tillfredsställelse och lojalitet. Då 

kundvärde uppstår när kundens behov blir tillfredsställda är det väldigt viktigt att känna till 

och tillfredsställa kundens behov för att kunna skapa en god relation. Därför är Maslows 

(1943) teori gällande behov ytterst aktuell för utreda hur kunderna skall bli tillfredsställda. 

Till vilken grad ett behov är uppfyllt visar hur tillfredsställd kunden är och eftersom lojalitet 

grundar sig i graden av tillfredsställelse så påverkas det också av behoven och således är 

Maslows (1943) teori om behov även intressant för att kunna undersöka graden av lojalitet.  
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3.    Metod 
En första kontakt etablerades med en kontaktperson på ett äldreboende som hittades via ett 

bekvämlighetsurval och företaget har valt att vara anonyma. Det fördes en dialog med 

företaget som berättade om sina utmaningar och funderingar inom områdets marknadsföring. 

Denna dialog har etablerats för att öka autenticiteten i studien. En pedagogisk autenticitet 

syftar till att skapa en större förståelse för hur personer i miljön upplever saker och ting och en 

taktisk autenticitet syftar till att ge deltagarna bättre möjligheter att vidta de åtgärder som 

krävs för att förbättra tillståndet (Bryman & Bell, 2011). Under dialogen kom det upp att 

företaget nyligen börjat använda sig av sociala medier men att de var tveksamma till vem som 

skulle nås av denna marknadsföring. De funderade även över vilket värde sociala medier 

skulle kunna ha för deras målgrupp, samt vilken del av deras målgrupp de skulle rikta sig mot.  

 

Den ansats som använts i studien har till största del drag av en deduktiv ansats. Enligt Bryman 

och Bell (2011) representerar deduktiv ansats den vanligaste uppfattningen om hur 

förhållandet mellan teori och praktik inom ett visst område ser ut. Det innebär att verkligheten 

undersöks utifrån lämpliga teorier för att i resultatet se om det finns ett samband mellan 

verkligheten och teorin. I en deduktiv undersökning drivs processen av datainsamling utifrån 

teori som bestämts. (Bryman & Bell, 2011) Efter valt område genomfördes en 

litteraturgenomgång för att söka efter aktuella teorier. Dessa teorier har legat till grund för 

hela uppsatsen då de har använts i en operationalisering. Denna operationalisering har även 

strukturerat fram intervju-teman och mer om detta går att läsa under rubrik 3.1.; 

Operationalisering. Detta var en process som pågick under hela arbetet då de olika teorierna 

har reviderats allteftersom feedback från handledare och opponenter samt nya resultat har 

tillkommit i empiriinsamlingen. För att få fram så mycket data som möjligt valdes en 

kvalitativ metod. En kvalitativ forskningsmetod är en metod där tonvikten vid insamling och 

analys av data oftare ligger på ord till skillnad från kvantitativ forskning som fokuserar på 

siffror (Bryman & Bell, 2011). Kvalitativa studier används när syftet är att skapa en djupare 

förståelse för ett specifikt problem, situation eller en specifik händelse. (ibid) Det är dock 

främst studiens syfte som avgör om en studie blir kvalitativ eller kvantitativ (Björklund & 

Paulsson, 2012). Den kvalitativa datainsamlingen var i form av 7 semistrukturerade 

intervjuer. Det har även genomförts en enkät. Detta för att få bredare bild om att det hade 

uppskattats av målgruppen att använda digital marknadsföring. Vid kvalitativ forskning har 

studien en syn på förhållandet mellan teori och praktik och utgår från en kunskapsteoretisk 

ståndpunkt, med vilket menas att tyngden ligger på en förståelse av den sociala verkligheten. 

Kvalitativ forskning har även blivit en allt mer populär metod när det gäller forskning inom 

företagsekonomi (Bryman & Bell, 2011). 

 

3.1. Operationalisering  
I denna operationalisering (Tabell 1) ges en bild av vilka teorier som har använts och hur 

dessa är kopplade till de frågor som ligger till grund för intervjuguiden och intervjuerna.  
 

Tema under intervju Begrepp Teori 

Relation  

 

 

Berry (1995) 
Berry & Bendapudi (1997)  
Mossberg & Sundström (2011)  
Ndubisi (2007) 



10 
 

Konsumentvärde och Behov  

 

 

 

 

 

 

Relation 

Blackwell, Miniard & Engel (2006) 
Dahlén & Lange (2008) 
Kotler & Armstrong (2012) 
Mossberg & Sundström (2011) 

Kundtillfredsställelse  Bergman & Jordahl (2014)  
Hu, Kandampully & Juwaheer (2009)  
Kotler & Keller (2009) 
Lee, Lee & Kang (2012) 
Lindquist & Persson (1997)  
Parasuraman, Zelthaml & Berry (1985) 
Setó-Pamies (2012) 

Lojalitet Lee, Lee & Kang (2012) 
Mossberg & Sundström (2011) 
Setó-Pamies (2012) 

Digital marknadsföring  

Digital marknadsföring 

Afrina, Sadia & Kaniz  (2015) 
Chaffey & Smith (2013)  
Caragher (2013) 
Chaffey & Smith (2013) 
Opreana & Vinerean (2015) 
Hudson, Huang, Roth & Madden (2015)  
Opreana & Vinerean (2015) 

 
Tabell 1. Operationalisering 

  

3.2. Analysmodell  
Studien baseras på två huvudteman, relationer och digital marknadsföring. Dessa teman ligger 

till grund för struktur av både datainsamling, teori, empiri och slutligen analys. För att påvisa 

sambandet mellan behov och tillfredsställelse har Maslows (1943) teori legat till grund för 

analysmodellen. Detta för att skapa en tydlig tråd för läsaren och för att göra undersökningen 

mer lättöverskådlig.  

 

Maslows behovspyramid (1943) har en central roll i den teoretiska referensramen. Det första 

avsnittet i den teoretiska referensramen rör begreppet “relationer”, vilket beskrivs som något 

som bygger på de tre aspekterna: kundvärde, tillfredsställelse och lojalitet. Då kundvärde 

uppstår när kundens behov blir tillfredsställda är den första underrubriken under relationer 

döpt till “kundvärde och behov”. Denna del av teorin ämnar till att ge en teoretisk grund för 

att kunna reda i de behov målgruppen har, då det ger värde för kunden ifall dessa är 

tillfredsställda. Det leder in på den andra underrubriken under begreppet relationer; 

“Tillfredsställelse”. Då tillfredsställelse grundar sig i att kundens behov är uppfyllda så 

kommer Maslows behovspyramid att användas i empiri och analys under både “kundvärde 

och behov” samt under “tillfredsställelse”. Tredje underrubriken under begreppet relation är 

“lojalitet”, vilket i sin tur grundar sig i stor del i kundens tillfredsställelse.  

 

Maslows behovspyramid (1943) har presenterats under två olika rubriker i empiriavsnittet för 

att särskilja kundvärde och behov från tillfredsställelse, då tillfredsställelse grundar sig i att 

behoven är uppfyllda. Detta för att förtydliga och lyfta fram att tillfredsställelse grundar sig i 

att behoven är uppfyllda. 
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3.3. Primärdata 
Primärdata är den data som samlats in i syfte att användas i studien. (Björklund & Paulsson, 

2012) För insamling av primärdata har det gjorts sju semistrukturerade intervjuer i denna 

studie.  Semistrukturerade intervjuer utfördes med sju respondenter utifrån en intervjuguide 

som var utformad med teman efter teorin om relationer, kundvärde och behov, 

kundtillfredsställelse, lojalitet och digital marknadsföring. När intervjuguiden är utformad 

efter teman ges respondenten möjlighet att tala fritt om varje tema och eventuellt svara på 

annat utöver den enskilda intervjufrågan (Bryman & Bell, 2011). Under intervjun kan även 

nya frågor uppkomma som anknyter till någonting respondenten säger (ibid). Bryman och 

Bell (2011) framhåller en undersökning som mer eller mindre grundar sig på intervjuer som 

ett mycket attraktivt alternativ vid insamling av kvalitativ data. Intervjuer är även sannolikt 

den mest använda metoden i kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2011; Björklund & 

Paulsson, 2012). Fyra av intervjuerna har skett genom personliga intervjuer och tre genom 

telefonintervjuer. Telefonintervjuer har tidigare uppfattats som ett sämre alternativ till 

personliga intervjuer, men numer anses de lika representativa som personliga intervjuer. 

(Bryman & Bell, 2011) 

 

Den 13e december 2016 utfördes de fyra första semistrukturerade intervjuerna på ett 

äldreboende i Stockholm. Intervjuerna tog i snitt 45 minuter per intervju och en intervjuare 

höll i intervjun och ställde frågor, en annan var tidtagare samt bockade av att alla frågor i 

intervjuguiden (Bilaga 2) blivit besvarade och den tredje intervjuaren förde anteckningar. De 

fyra respondenterna bestod av tre boenden och en anhörig till en person på boendet. I början 

av varje intervju presenterades studien för respondenterna och de blev även informerade om 

att de hade rätt att vara anonyma om de så önskade. I kvalitativa studier är det som sägs av 

respondenterna viktigt, men även hur de säger det, därför är det bra att transkribera för att inte 

glömma någonting eller riskera att bli distraherad när anteckningar tas (Bryman & Bell, 

2011). Ingen av de sju respondenter ville vara anonyma eller hade några invändningar mot att 

bli inspelade men erbjöds att vara anonyma i början av intervjun. Samtliga intervjuer på 

äldreboendet ägde rum i ett mötesrum med stängda glasdörrar. Att intervjuerna genomfördes i 

ett mötesrum där respondenten inte blev störd var viktig för studien då ljud utifrån kan störa 

respondentens fokus som i sin tur kan påverka studiens datainsamling på ett negativt sätt i och 

med att respondenten då inte kan tala ostört (ibid). En intervjuguide med olika teman hade 

sedan tidigare utformats som skulle användas under intervjun. Att utföra semistrukturerade 

intervjuer gör det möjligt för intervjuaren att kunna avvika från den intervjuguide som 

utformats om det behövs, samt att ställa nya frågor (ibid). Samtliga sju intervjuer inleddes 

med en fråga om hur denne anser att ett bra äldreboende ska vara. De övriga frågetyperna som 

användes under intervjun var uppföljningsfrågor, tolkande frågor, direkta och indirekta frågor 

samt tystnad. Under hela intervjun hade respondenterna full flexibilitet och blev under 

intervjuns gång påminda om de olika teman som bestämts sedan tidigare. 

 

De tre sista intervjuerna genomfördes som telefonintervjuer på grund av att respondenterna 

inte hade möjlighet till att närvara vid en personlig intervju. Dessa respondenter var samtliga 

personer som hade anhöriga som bodde på ett äldreboende. Respondenterna 5 och 6 

intervjuades den 14e december 2016 och Respondent 7 den 15e december 2016 enligt samma 

intervjumall som användes för de personliga intervjuerna. Även telefonintervjuerna spelades 

in i syfte att transkriberas för att användas till studiens empiri.  

 

Ett äldreboende anordnade den 30e november, 2016, en föreläsning för anhöriga, med temat 

om hur det är att vara anhörig till en person som bor på ett äldreboende. Medverkan på denna 

föreläsning ämnade till att ge en rättvis bild av de olika åsikter som de anhöriga besitter då de 
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fått ta ställning till olika påståenden i en värderingsövning. En rättvis bild uppkommer om 

undersökning tar upp alla människors åsikter och uppfattningar (Bryman & Bell, 2011) och i 

samband med föreläsningen genomfördes en mindre enkät med tre frågor (Bilaga 1).  Enkäten 

utformades med stängda svar och bestod endast av tre frågor. Enligt Bryman och Bell (2011) 

är det en fördel om en enkät har färre öppna frågor då det anses vara lättare att svara på slutna 

frågor vid enkäter. Det är även viktigt att vid utformning av en enkät ha korta frågor för att 

minimera risken att respondenten blir enkättrött. (Bryman & Bell, 2011) Studiens syfte 

ändrades efter föreläsningen den 30 november och enkäten har enbart en fråga som är relevant 

för studiens nuvarande syfte och det är fråga 2. Den fråga som besvarats från enkäten bidrar 

med data om respondenternas åsikter kring om de skulle uppskatta att få information om deras 

närstående på äldreboenden via internet och sociala medier. Enkäten gav indikationer på att 

respondenterna var positiva till att få denna typ av information via digitala medier. Det 

resultatet ansågs motivera valet av studie för att fortsätta undersöka detta tema.  

 

Valet av respondenter har varit personer som bor på ett äldreboende och anhöriga till personer 

som bor på ett äldreboende. Anledning till att respondenterna både varit boende och anhöriga 

är att de båda är målgruppen för äldreboende men i två olika parter. Urvalet av respondent 1 

till 4 har varit ett bekvämlighetsurval då respondenterna har valts ut tillsammans med 

kontaktpersonen från ett äldreboende. Urvalet gällande respondent 4 till 7 är också genom ett 

bekvämlighetsurval men dessa respondenter är valda med hjälp av en utannonsering på social 

medier med kriteriet att de skulle ha en anhörig som bor på ett äldreboende. Som tidigare 

nämnt är respondenterna av blandad karaktär och är både anhöriga och äldre. Nedan 

presenteras de olika respondenterna. 

 

Respondent 1: Kvinna och är boende på ett äldreboende 

Respondent 2: Man och är boende på ett äldreboende 

Respondent 3: Anhörig man, gift med Respondent 4  

Respondent 4: Kvinna och bor på ett äldreboende  

Respondent 5: Kvinna och anhörig till en person som bor på ett äldreboende  

Respondent 6: Kvinna och anhörig till en person som bor på ett äldreboende  

Respondent 7: Kvinna och anhörig till en person som bor på ett äldreboende  

 

3.4. Sekundärdata  
För att få en förståelse kring ämnet och tidigare studier har lämpliga teorier sökts i olika 

databaser. De vetenskapliga artiklarna som har använts i studien är hämtade ur databaserna 

Emerald Insight, Elsevier och Discovery. De sökord som har använts är bland annat 

relationship marketing, customer relationship, customer satisfaction, retirement home, digital 

marketing, concept marketing och social media marketing. I denna studie har facklitteratur 

använts såsom Marknadsföringsboken av Mossberg och Sundström (2011), Optimal 

marknadskommunikation av Dahlén och Lange (2008) samt Företagsekonomiska 

forskningsmetoder av Bryman och Bell (2011).  

3.5. Analysmetod  
För att möjliggöra en analys av den data som samlats in spelades alla intervjuer in med hjälp 

av två mobiltelefoner. Efteråt transkriberades alla intervjuer, vilket tog cirka 4 timmar per 

intervju. En transkribering är viktig för att lättare kunna ha möjligheten till att analysera både 

vad som sades samt hur det sades det är också möjligt att lyssna på intervjuerna fler gånger 

(Bryman & Bell, 2011). För att analysera datan så kodades den och bröts ned i beståndsdelar. 

En grundad teori har använts i denna studie och följer vissa steg. Enligt Bryman och Bell 
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(2011) grundar sig metoden grundad teori i ett teoretiskt urval för att sedan genomföra en 

kodning, uppnå en teoretisk mättnad och även kontinuerliga jämförelser. Resultatet av en 

grundad teori är bland annat begrepp och kategori, begreppen är kopplade till den teorin som 

är framtagen och kategorierna är kopplade till en företeelse i verkligheten (ibid). Det togs 

också fram olika kategorier som var återkommande i empirin, dessa återges i kapitlet empiri. 

Denna data har även analyserats och i Figur 4 har behoven rangordnats efter hur ofta de 

återkom och hur starkt respondenterna betonade behoven.  

3.6. Reliabilitet och Validitet  
Extern reliabilitet är måttet på i vilken utsträckning en undersökning kan återupprepas 

(Bryman & Bell, 2011). För en ökad extern reliabilitet har metoden under tiden noterats ned. 

Detta för att metoden ska bli beskriven på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. Interna 

reliabiliteten innebär att författarna kommer överens om hur de skall tolka det resultat som 

framkommer och den interna validitet handlar om att samtliga författares uppfattning gällande 

teori och de observationer som har gjorts i studien är densamma (ibid). Med detta menas att 

alla författare ska tycka samma om ett begrepp för att studien ska utreda samma sak (ibid). 

För att öka den interna reliabiliteten och validiteten har en operationalisering gjorts. Den har 

säkerställt en gemensam uppfattning om vad de olika begreppen innebär och hur de ska 

tolkas. Reliabiliteten och validiteten bedöms således vara hög i denna studie.   

3.7. Metodkritik 
Intervjuer som görs i kvalitativa studier brukar oftast vara personliga (Bryman & Bell, 2011). 

På grund av att vissa respondenter inte hade möjlighet att träffas för en personlig intervju fick 

intervjuerna göras via telefon. Anledningen till att de inte kunde ställa upp på en personlig 

intervju var på grund av att de arbetade. Vissa nackdelar som kan förekomma vid 

telefonintervjuer är att tekniken kan strula samt att den som intervjuar inte kan se 

respondentens kroppsspråk eller reaktion på en fråga (ibid). Det var dock inga problem med 

tekniken under telefonintervjuerna som hölls. Eftersom det var omöjligt att se 

respondenternas kroppsspråk och reaktioner var det extra viktigt att respondenterna fick prata 

fritt och flexibelt under telefonintervjuerna för att få fram så mycket data som möjligt.  
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4.    Empiri 
I detta kapitel presenteras den data som samlats in till största del via kvalitativ metod. Här 

redovisas de totalt sju intervjuer som har genomförts med tre boende och fyra anhöriga samt 

en enkätfråga som utfördes i samband med en föreläsning för anhöriga.  

4.1. Relation 
Enligt teorin är en relation mellan konsument och företag baserad på tre olika aspekter. 

Utifrån dessa aspekter har frågor ställts till respondenterna. Datan som har samlats in 

presenteras nedan under rubrikerna kundvärde och behov; tillfredsställelse och; lojalitet. 

 

4.1.1. Kundvärde och behov 

Respondenterna fick under intervjuerna diskutera kring deras behov och vad som skulle ge 

dem extra värde som kund hos ett äldreboende. Följande områden (Figur 2) identifierades 

som återkommande, presenterade utifrån Maslows behovspyramid. 

 

 

 
 
Figur 2. Gemensamma faktorer 
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4.1.1.1 Maslows behovspyramid 

Respondenterna diskuterade kring olika behov som alla kan falla in under olika steg i 

Maslows behovspyramid. 

 

Fysiologiska behov 

Samtliga boende anser att maten på äldreboendet är väldigt viktig, vilket även lyfts fram av ett 

par av de anhöriga. De önskar en varierad och näringsrik kost med gott om grönsaker. 

Respondenterna önskar även hemlagad och smakrik mat. 

 

Alla respondenter lyfter fram vikten av att få komma ut i friska luften dagligen och att få 

fysisk aktivitet på boendet. Fyra av respondenterna poängterar även att omgivningen 

äldreboendet ligger i är viktigt. 

 

Trygghetsbehov 

Fem av respondenterna, samtliga anhöriga och en boende, poängterar vikten av att det finns 

gott om personal på äldreboendet. De lyfter saker som att personalen ska kunna trösta och ge 

uppmärksamhet. Respondent 2 och 5 lyfter även vikten av att personalen uppmärksammar 

varje individ och deras tillstånd och eventuella sjukdomar. Respondent 7 tycker att det är 

viktigt med en utbildad personal med tålamod. Respondent 5 tycker vidare att det är viktigt 

med rena lokaler som är utrustade efter den boendes tillstånd och eventuella sjukdomar. 

Respondent 2 lyfter även behovet av att ha snabb läkarhjälp på plats om det skulle behövas. 

Respondent 5, 6 och 7 säger även att det är viktigt för dem som anhöriga att 

kommunikationen mellan äldreboende och anhöriga är god. Respondent 5 säger även att det 

är viktigt med en låg personalomsättning för den boendes känsla av trygghet. Respondent 7 

uttrycker ett behov av att få möblera och inreda själva i viss mån så att den boende ska känna 

sig mer hemmastadd på äldreboendet.  

 

Sociala behov 

Samtliga respondenter betonar starkt vikten av de sociala behoven. De anhöriga poängterar att 

de har behov av att deras närstående får sina sociala behov uppfyllda till viss del av 

personalen. Detta är dock ingenting som de boende lyfter eller ens verkar ha reflekterat över. 

De boende talar mycket om behovet av ett socialt sammanhang tillsammans med de andra 

boende. De boende poängterar även behovet av att få ett socialt sammanhang annat än det 

från anhöriga eller andra boende. De ser ett behov av att få ett socialt utbyte från andra 

människor och gärna i en annan åldersgrupp. Samtliga respondenter påpekar även behovet av 

en social kontakt med sina anhöriga och respondent 5 och 6 understryker vikten av att 

anhöriga ska vara välkomna utan problem på äldreboendet, samt att äldreboendet ska erbjuda 

generösa besökstider. 

 

Behov av uppskattning 

Fyra av sju respondenter lyfter behovet av uppskattning. Främst beskriver de detta som att 

äldreboendet gör något extraordinärt för de boende ibland så att de känner sig omhändertagna 

och speciella. Respondent 1 anser att det är viktigt att de anställda på äldreboendet tycker om 

vad de sysslar med. Respondent 4 poängterar att det är viktigt att inte känna sig åsidosatt som 

boende. 

 

Behov av självförverkligande 

Fem av de sju respondenterna poängterar behovet av självförverkligande i och med att de 

lyfter behovet av att äldreboendet anordnar aktiviteter för de boende. De fem respondenter 

som betonar detta behovet lyfter fram det som väldigt viktigt. De pratar länge och ingående 
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om olika fysiska aktiviteter och mental stimulans som de känner ett behov av. De boende 

diskuterar även ingående om att de har ett behov av aktiviteter som utvecklar dem som 

personer och lär dem något nytt.  

 

4.1.2. Tillfredsställelse 

Respondent 1 säger sig ha högre förväntningar på maten och att det skulle vara en större 

social tillvaro. Hon säger dock samtidigt att hon inte hade hade några förväntningar på 

äldreboendet, eftersom att hon inte kände någon som bodde på äldreboendet. Respondent 3 

upplevde inte några speciella förväntningar på äldreboendet. Hon säger dock att hon har hört 

från andra boende, som även bott på andra ställen, att detta är ett bra äldreboende. 

 

Respondent 7s närstående har bott på två olika äldreboende. Det första var inget aktivt val 

utan det var det äldreboende som fanns att tillgå, därför kan respondenten inte redogöra för 

några förväntningar. Respondentens närstående hade dock en förväntan på att kunna möblera 

sitt rum i större utsträckning. På det andra boendet hade respondentens närstående 

förväntningarna att vara mer rörlig och social. Boendena levde inte upp till dessa 

förväntningar, men respondenten påpekar att personalen var trevlig och snäll, trots att de 

missade ett farligt blodsockerfall hos hennes närstående. Respondent 2 säger att han inte hade 

bildat sig några förväntningar på äldreboendet innan hans närstående flyttade in. Detta var för 

att beslutet togs väldigt fort på grund av plötslig sjukdom. Han säger även att det inte går att 

kräva att den boende skall trivas. ‘’Man kan ju inte begära att man ska börja trivas på ett sånt 

här ställe, utan det är ju mer frågan om, om att man står ut. Tyvärr alltså. Det är nog så‘’ 

(Respondent 2, 2016-12-13) Han tar även upp att om fallet vore så att han inte kände någon 

tillit till äldreboendet så skulle behovet av en kommunikation öka. Respondent 2 resonerar 

kring huruvida detta beror på att just detta äldreboendet är bra eller hans negativa uppfattning 

om andra äldreboenden. Eftersom att han är nöjd i dagsläget så känner han inget behov av 

extra kommunikation.  

 

Även Respondent 4 tar upp de allmänna förväntningar han hade på äldreboenden innan han 

flyttade in på ett själv och beskriver dem som låga. Han säger att han hade en mörk bild av 

den sociala välfärden. Han diskuterar hemtjänsten som kommer och levererar mat i en 

plastlåda och säger att det inte är värdigt för en människa. Respondent 4 diskuterar vidare 

angående äldres inflytande och tycker inte äldres åsikter skall sättas åt sidan enbart på grund 

utav att de är äldre.  

 

En handläggare föreslog boendet för respondent 4 och de besökte äldreboendet tillsammans. 

Han uppfattade då boendet som mycket tillfredsställande och som ett idealiskt äldreboende. 

Respondent 4 tar upp lokalerna och de aktiviteter som äldreboendet erbjöd. Han menar också 

att han inte fick några förväntningar gällande servicen men att den också är idealisk. Han tar 

även upp att det är många som jobbar på boendet och att det inte går att undgå att det är 

skillnad mellan människor men att det inte går att göra något åt det. Han avslutar dock med att 

säga att det inte är någonting han kan klaga på. ‘’Det får vi acceptera. Det kan man inte göra 

någonting åt. En del såna här saker har det som sagt i händerna, och en del har det på 

rygg… i ryggsäcken va? Men det är ingenting man behöver klaga på.. Absolut inte!” 

(Responent 4, 2016-12-13) 

 

Boendet som respondent 5s närstående bodde på var relativt nybyggt. Därför var 

förväntningarna höga gällande standard på rum och allmänna lokaler. Vidare menar hon på att 

hon hade förväntningar på personalen. Lokalerna var så fräscha som de hade förväntat sig 
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men hon upplevde en hög omsättning på personal, vilket hon upplevde skapade en otrygghet 

för den boende och i den aspekten levde äldreboendet inte upp till förväntningarna. Att det 

finns gott om personal dygnet runt är också en förväntning respondent 6 hade på 

äldreboendet. Det är också viktigt att personalen har tid för varje person och att det finns 

möjlighet att komma ut. Vidare är även god mat en förväntning respondent 6 hade. Hon 

tycker att äldreboendet som hennes närstående bodde på uppfyllde alla dessa förväntningar. 

 

4.1.2.1. Maslows behovspyramid 

Respondenterna diskuterade kring vilka av deras behov som var tillfredsställda och vilka som 

icke var tillfredsställda.  

 

Fysiologiska behov 

Samtliga boende anser att maten på äldreboendet är väldigt viktig men ingen av de boende är 

dock nöjda med maten. Under intervjun med respondent 1 återkom ämnet mat flertalet 

gånger. Hon berättar att maten kommer färdiglagad från en leverantör och att den endast 

värms upp på boendet och att ingenting lagas på plats. Äldreboendet uppmanar de boende att 

fylla i en utvärdering efter varje måltid, men trots den dåliga kritiken upplever respondent 1 

att maten fortfarande är otillfredsställande. Hon säger “vi är gamla husmödrar. Vi vet precis 

hur mat ska smaka!” (Respondent 1, intervju, 2016-12-13) Respondent 2 och 3 håller med om 

att maten inte är tillfredsställande och anser också att det beror på att maten kommer från en 

leverantör och inte lagas på plats. Både respondent 2 och 3 tycker att maten är smaklös och 

inte tillräckligt varierande. Respondent 3 säger att även om hon inte är tillfredsställd med 

maten så är det ingenting hon förväntar sig ska bli bättre. Respondent 4 säger att när samma 

mat ska serveras till femtio-sextio personer så kommer det alltid vara personer som inte är 

nöjda. Han tror dock också att maten skulle vara bättre om den lagades på plats och inte kom 

från en leverantör.  

 

Samtliga respondenter, både boende och anhöriga, lyfter fram behovet av att komma ut i 

friska luften dagligen och att få fysisk aktivitet på äldreboendet. Respondent 1 och respondent 

4 berättar att de har gymnastik med äldreboendet två dagar i veckan. Respondent 4 berättar att 

det är specifika gymnastiklärare som håller i gymnastiklektionerna. Respondent 1 och 

respondent 4 berättar även att under sommaren så kan de röra sig i området runt äldreboendet. 

Respondent 2 beskriver området som äldreboendet ligger i som fantastiskt, speciellt på 

sommaren. Respondent 1, 2 och 4 berättar att det finns gott om grönområden och parker och 

även ett uppvärmt utomhusbad med hissar för rullstolar som ligger i närheten. Respondent 4 

berättar att äldreboendet har mopeder för de boende som de kan ta sig runt på. Respondent 3 

säger dock att hon inte anser sig själv få tillräckligt med fysisk aktivitet eller att hon får 

komma ut tillräckligt mycket i friska luften. Hon berättar att hon är beroende av att någon kör 

hennes rullstol för att hon ska kunna komma ut i naturen. Det brukar vara hennes anhöriga 

som gör det. Respondent 3 säger att hon aldrig har frågat personalen om de kan ta med henne 

ut, men att hon inte har uppfattningen om att dem skulle ha tid för det. Respondent 5, 6 och 7 

anser inte att deras närstående får komma ut i friska luften tillräckligt mycket. 

 

Trygghetsbehov 

Fem av respondenterna nämner behovet av att det finns gott om personal på plats. Respondent 

1 berättar om hur hon kände sig ledsen när hon först kom till äldreboendet och hur detta hade 

uppmärksammats från en i personalen som genast hade tröstat henne och fått henne att känna 

sig bättre. Respondent 1 lyfter fram denna anställda flertalet gånger under intervjun och visar 

honom stor uppskattning. Respondent 1 reflekterar även över hur viktig personalen måste vara 
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för de som inte har anhöriga som står dem nära. Respondent 1 känner sig mycket nöjd över 

personalen på boendet och uppfattar det som att hon kan be dem om allting. Respondent 1 

upplever att tillgången på personal är bättre än vad den tidigare har varit, men att hon märker 

att personalen har oerhört mycket att göra och drar sig ibland för att besvära dem. Respondent 

2 upplever kvaliteten och kunskapen hos personalen som varierande, men att det finns tillgång 

på personal och att de även lägger tid på honom som anhörig när han kommer på besök. Han 

lyfter även vikten av personalens uppmärksamhet på varje individ och deras speciella behov 

och oroar sig över att det inte finns någon läkare på plats. Dock finns det sjuksköterskor, 

vilket gör att respondent 2 känner sig lite tryggare. Respondent 5 uttrycker också att det är ett 

stort behov för henne att personalen kan uppmärksamma varje individ och deras speciella 

behov och upplever att hennes närståendes behov gällande detta tillfredsställs. Respondent 4 

tycker att personalen på äldreboendet är utmärkt och väldigt lyhörd. Han berättar att de även 

har sjuksköterskor på plats, vilket han känner sig nöjd över. Han upplever dock precis som 

respondent 2 att kvaliteten och kunskapen hos personalen är varierande. Precis som 

respondent 1 upplever även han det som att personalen har mycket att göra. Respondent 5 

upplever ett problem med personalomsättning. Hon säger att personalen byts ut väldigt ofta 

och det skapar en oro hos hennes närstående. Respondent 7 berättar om problem de haft med 

personal som inte vågat vara bestämd mot hennes närstående. Det resulterade i att hennes fot 

inte blev omlagd som den skulle, vilket skapade en väldig otrygghet för respondent 7. 

Respondent 6 upplever det som att det finns gott om personal. 

 

Samtliga respondenter av de anhöriga tog upp att de har ett behov av en god kommunikation 

med äldreboendet för att känna sig trygga. Respondent 2 tycker att kommunikationen med 

äldreboendet fungerar väldigt bra och känner sig trygg på det planet. Respondent 5 berättar att 

de får telefonsamtal från äldreboendet varje vecka där personalen på äldreboendet berättar om 

vad som hänt under veckan samt vad som kommer att ske veckan därpå. Hon berättar att de 

även får samtal om det är något extra som har hänt. Detta är något som hon tycker känns 

väldigt betryggande och kommer med en idé om att äldreboendet även skulle kunna skicka ut 

veckobrev eller liknande via mail. Respondent 6 upplever kontakten med personalen som god 

och att de är lätta att få kontakt med. Respondent 7 berättar att hennes närstående har bott på 

två olika äldreboenden och att kommunikationen har varit varierande. På ena boendet 

upplever hon kommunikationen som bra och på det andra boendet upplever hon 

kommunikationen som dålig.  

 

Respondent 5 och 7 uttrycker ett behov av lokaler som är anpassade efter den boendes 

tillstånd och eventuella sjukdommar, vilket de upplever det som att lokalerna i deras 

närståendes boenden är. Respondent 7 uttrycker dock ett missnöje över att de inte har fått 

möblera och inreda som de velat i hennes närståendes rum, vilket hon tror skulle få hennes 

närstående att känna sig mer hemmastadd och trygg på boendet. 

 

Sociala behov 

Samtliga respondenter lyfter det sociala behovet som någonting viktigt. Respondent 1 berättar 

att hon ser det som ett problem med den sociala biten bland de boende. Hon berättar att efter 

middagen klockan 17.30 är det helt tomt i korridorerna och de andra boende har stängt sina 

dörrar och orkar inte med besök från andra boende. Respondent 1 säger att hon ändå har 

accepterat sitt liv. Hon berättar även att det på söndagar kommer ungdomar från Ung omsorg, 

vilket är något kommunen betalar. Förr brukade ungdomarna komma fyra timmar i veckan, 

men nu kommer de bara två timmar. Hon berättar att de brukar läsa, spela spel och prata 

tillsammans. “Ungdomar behöver vi! Faktiskt! Det behöver vi!” (Respondent 1, intervju, 

2016-12-13). Vidare säger hon att det är tråkigt att det bara bor gamla människor där och 
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därför uppskattas det extra när Ung omsorg kommer eller är hennes anhöriga tar med henne 

på olika tillställningar. Respondent 1 upplever det inte som att personalen har tid för att 

socialisera med de boende. Respondent 4 har en liknande upplevelse av den sociala biten på 

äldreboendet. Han berättar precis som respondent 1 att det efter middagen på kvällen är helt 

tomt i korridorer och uppehållsrum. Respondent 4 berättar även att han brukar göra 

ansträngningar för att väcka till samtal med de andra boendena, speciellt under luncher och 

middagar, men han upplever det inte som att han får något gensvar. Respondent 4 berättar 

även han att han uppskattar den sociala kontakten han får från yngre personer utifrån. Han 

berättar om en grupp med studenter som brukar komma en gång i veckan och lära de boende 

som vill om surfplattor och internet. Respondent 4 anser att studenterna som kommer är ett 

väldigt trevligt socialt umgänge. Respondent 4 upplever det, precis som respondent 1, att 

personalen inte har tid över för sociala utbyten med de boende. Respondent 2 berättar att 

äldreboendet tidigare hade anordnat ett anhörigmöte där det diskuterats om att de boende inte 

får tillräckligt med stimulans, men han menar att det ibland kan vara svårt för personalen att 

vara intellektuellt stimulerande om personalens språkkunskap brister. Respondent 3 anser att 

hon inte får någon social stimulans av varken andra boende eller personalen. Hon upplever 

dock att det räcker med den sociala kontakt hon har med sina anhöriga och förväntar sig inte 

social kontakt från personalen. Respondent 5 tycker det är viktigt att de boende har 

någonstans att umgås tillsammans och tycker att boendet möter detta behov. Respondent 6 

lägger större tyngd vid att anhöriga ska vara välkomna utan problem på boendet, vilket hon 

upplever det som att de anhöriga är på det boende hennes närstående bor. Hon berättar att de 

har generösa öppettider, vilket hon uppskattar. Respondent 5 upplever dock besökstiderna på 

äldreboendet där hennes närstående bor som begränsade, annars har hon möjlighet att besöka 

sin närstående så ofta som hon önskar. Det ena av boendena som respondent 7’s närstående 

har bott på besvarade inte deras behov av sociala utbyten. Respondent 7 berättar att det ena 

boendet hade stängda dörrar till alla boendes rum och det var ingen känsla av gemenskap. 

“Rummen var som sjukhussalar”. (Respondent 7, intervju, 2016-12-15) Respondent 7 berättar 

dock att det andra boendet har en betydligt bättre social gemenskap bland de boende. Bland 

annat så delar alla boende på lägenhet, vilket respondent 7 upplever som mycket värdefullt.  

 

Behov av uppskattning 

Fyra av respondenterna lyfte behovet av uppskattning. Respondent 1 berättar att hon har 

frågat anställda och studenterna som kommer dit för praktik varför de har valt att ta hand om 

gamla för. De har då svarat att de har valt att jobba med äldre för att de tycker om äldre 

människor. “Bara dem säger så, då blir jag alldeles gråtfärdig!” (Respondent 1, intervju, 

2016-12-13). Respondent 2 och respondent 4 lyfter hur äldreboendet brukar anordna 

vinkvällar för de boende på torsdagar. Respondent 2 berättar att äldreboendet ibland även 

anordnar luncher med olika teman, som exempelvis nobellunch, där de får god mat och vin. 

“Det är ju inte riktigt klokt. Eller det är ju klokt, det är det. Man blir ju glad alltså.” 

(Respondent 2, intervju, 2016-12-13) Respondent 4 berättar att varje torsdag får de vin och får 

ostar och korv till. Han upplever detta som väldigt trevligt och som någonting extra han aldrig 

hade kunnat förvänta sig att de boende skulle få innan han flyttade dit. Han berättar att han 

var rädd för att känna sig åsidosatt innan han flyttade till äldreboendet, men att det inte är 

något han upplever. Respondent 5 upplever det inte som att hennes närståendes äldreboende 

ger någon extra uppmärksamhet för de äldre. Hon hade gärna sett att de visade de äldre någon 

form av extra uppskattning genom att exempelvis ge dem manikyr eller pedikyr emellanåt. 

“Någonting litet extra som får dem att känna sig speciella.” (Respondent 5, intervju, 2016-12-

14) 
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Behov av självförverkligande 

Fem av respondenterna uttrycker ett stort behov av att de boende ska få spendera sina dagar 

med någonting som känns meningsfullt för dem. Respondent 1 berättar att det finns gott om 

aktiviteter på boendet som hon deltar i. Det är bland annat bingo och frågesport. “Och sen så 

har ju jag startat en poesigrupp!” (Respondent 1, intervju, 2016-12-13) Hon berättar om vilka 

författare de har använt sig av hittills och berättar även att det finns en bibliotekarie på 

äldreboendet som fick höra om respondentens poesigrupp och erbjöd sig då för att hjälpa 

respondent 1. Respondent 1 berättar att hon uppskattar deras samarbete och beskriver det som 

roligt. Hon berättar även att hon gör en hel del aktiviteter utanför boendet med sina anhöriga. 

De brukar ta med henne på olika konserter och teaterföreställningar. Respondent 2 berättar att 

det finns flera olika aktiviteter på boendet och att det även finns en form av “fritidsledare” 

som är anställd på heltid för att aktivera de äldre både fysisk och psykiskt. Respondent 4 

berättar att det en gång i veckan kommer studenter som håller lektioner i hur man använder 

surfplattor och internet för de boende som vill. Respondent 4 säger att surfplattor och internet 

verkligen är en nyhet för hans generation och han är imponerad av hur mycket man kan göra 

med dem. Något han uppskattar speciellt är hur mycket han kan lära sig genom surfplattan. 

Respondent 4 säger att han även känner sig fri då han har möjlighet att ta sig runt i området 

som han vill och även får låna mopeder från äldreboendet för att lättare ta sig fram. 

Respondent 5 upplever det som att det anordnas aktiviteter för de boende och att hennes 

närstående har känt sig nöjd med detta. Respondent 7 säger att hennes närstående också är 

nöjd med aktiviteterna på boendet och att hon valde boende baserat på att de hade bingo där. 

 

4.1.3. Lojalitet 

Samtliga respondenter påstår att de skulle rekommendera sina äldreboenden till andra, även 

fast respondent 3 verkade tveksam. Hon säger att hon tror att hon skulle rekommendera 

boendet till andra, men betonar att hon inte har någonting att jämföra med. Respondent 7 

säger att hon skulle rekommendera det ena boendet hennes närstående har bott på men inte det 

andra. Respondent 2 säger att han definitivt skulle rekommendera äldreboendet och tror inte 

att det skulle kunna bli så mycket bättre. Respondent 1 säger att hon absolut skulle 

rekommendera äldreboendet och lägger extra tyngd på att berömma personalen på boendet. 

Respondent 4 säger att han redan har rekommenderat äldreboendet till flera stycken. Han 

beskriver personalen som utmärkt och säger att servicen är så bra att man nästan inte behöver 

tänka själv. Respondent 5 och 6 säger att de skulle rekommendera äldreboendet, men 

utvecklar det inte mer än så. 

 

4.2. Digital marknadsföring  
Inledande genomfördes en mindra omfattande enkät, resultatet uppgick till 30 svar. Enkäten 

går att finna som bilaga (Bilaga 2) men som tidigare nämnt används inte alla frågor. Mer om 

detta går att läsa under kapitlet metod. I enkäten ställdes frågan om respondenterna hade 

uppskattat att få information om deras anhöriga via digitala medier (Figur 3). 

Svarsalternativen var Ja/Nej/Kanske. Urvalet till denna enkät var i samband med en 

föreläsning som ett företag höll för anhöriga som var inne i processen att välja äldreboende. 

Det var till största del en osäkerhet kring om det skulle vara av värde för dem, med fler som 

tyckte att det skulle vara positivt är negativt. 
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Figur 3.  Enkätfråga  

 

 

Respondent 1 känner inte till så mycket om internet eller datorer och är inte speciellt 

intresserad av det. Respondent 4 uttrycker dock att han är väldigt intresserad. Han har berättat 

att han varje vecka deltar i lektioner på boendet om hur surfplattor och internet kan användas. 

Intresset för internet och surfplattor växte för respondent 4 som nu har köpt en egen surfplatta. 

Han berättar att hans barnbarn brukar skicka bilder till honom via den. Han själv använder 

inte sociala medier, men han berättar att hans barn och barnbarn använder sig av det. 

Respondent 4 önskar att han använde sig mer av internet och sin surfplatta. Respondent 2 

spenderar själv mycket tid på boendet med sin närstående och skulle därmed inte uppskatta att 

få en inblick i boendet via internet vidare mycket, men tror att deras barn skulle uppskatta det 

då de inte har möjlighet att besöka äldreboendet lika ofta. I dagsläget finns en fysisk journal 

där allting skrivs i så att de anhöriga ska få en inblick i vardagen på boendet när de kommer. 

Respondent 5 betonar vikten av kommunikation mellan äldreboendet och anhöriga och lägger 

själv fram en ide om att ett veckobrev på mailen från äldreboendet skulle vara uppskattat. 

Respondent 5 ställer sig positiv till att denna typ av information skulle komma digitalt genom 

exempelvis bloggar och digitala medier. Hon tror att den typen av information skulle få henne 

att känna sig mer förstående för både de boendes situation och de anställda. Hon skulle 

uppskatta att få en inblick i vardagen på äldreboendet. Respondent 6 har en närstående som är 

boende på ett äldreboende och respondent 6 spenderar själv mycket tid där för att hälsa på och 

se hur deras närstående har det. Hon ser inte något värde i att få information från exempelvis 

bloggar och sociala medier. Däremot tror respondent 6 att det skulle vara av värde för henne 

och den boendes andra anhöriga med en inblick på äldreboendet genom sociala medier ifall 

att de bodde längre ifrån. Respondent 7 säger att det skulle vara av värde för henne att få en 

inblick i vardagen på äldreboendet genom exempelvis bloggar och sociala medier, förutsatt att 

informationen var relevant. Hon bor en bit ifrån äldreboendet där hennes närstående bor och 

det gör även den boendes andra anhöriga. Respondent 7 betonar att informationen skulle vara 

specifik för just det aktuella boendet där hennes närstående bor för att den skulle kännas 

värdefull för henne. 
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5.    Analys och diskussion 
I detta avsnitt kommer den data som framtagits genom den empiriska undersökningen att 

kopplas samman med de teoretiska delar som studien baseras på. 

 

5.1. Relation 
Mossberg och Sundström (2011) samt Ndubisi (2007) beskriver att relationer är viktiga ur ett 

kundperspektiv då det kan skapa värde för dem och tillfredsställa de behov som finns. Det är 

viktigt för tjänsteföretag att värdesätta relationer (Berry & Bendapudi, 1997) och ur kundens 

perspektiv är det viktigt i de fall det är en tjänst av högt engagemang eller en pågående tjänst 

(Berry, 1995), vilket har varit fallet för respondenterna i denna studie. Det har dock under 

arbetets gång visat sig vara svårt att skilja värde, behov och tillfredsställelse. Diskussioner har 

förts kring hur ett behov egentligen skall tolkas. Om en respondent explicit säger sig vara 

missnöjd med något kan det vara svårt att kategorisera det som ett behov eller en icke 

tillfredsställelse. Detta skulle kunna bero på att respondenterna inte själva kategoriserar sina 

åsikter efter behov och tillfredsställelse och att dessa två begrepp är väldigt nära besläktade. 

Behov kan även klassificeras som nyttoinriktade behov eller njutnings- och 

upplevelseinriktade behov (Mossberg & Sundström, 2011) och det verkar som att 

respondenterna har en tendens att undertrycka de njutnings- och upplevelseinriktade behoven 

de har i sina svar. Exempel på detta är när respondenterna beskriver att de gärna vill komma 

ut i naturen men att de inte vill besvära personalen med detta. Att komma ut i naturen kan 

tolkas som ett njutnings- och upplevelseinriktat behov snarare än ett nyttoinriktat behov då det 

snarare ger ett extra värde i form av njutning än att vara ett nödvändigt behov för överlevnad. 

5.1.1. Kundvärde och Behov 

Vid  de semistrukturerade intervjuerna identifierades olika behov hos respondenterna som var 

viktiga för att de skulle känna sig tillfredsställda. Mossberg och Sundström (2011) beskriver 

att värdet för kunden kan definieras på olika sätt då kunders behov skiljer sig åt. De faktorer 

som varit återkommande under samtliga intervjuer har varit maten, mental stimulans, 

kompetent personal, närheten till natur och möjlighet att komma ut, socialt umgänge och att 

den boende hamnar i centrum. De identifierade faktorerna kan jämföras med Maslows 

behovspyramid. Behovspyramiden förklarar stegvis varför kunder upplever olika behov vid 

olika tillfällen (Maslow, 1943; Mossberg & Sundström, 2011). Empirin har visat att flera 

respondenter befinner sig i ett tillstånd som inte är idealiskt för dem och deras behov. Dahlen 

och Lange (2008) menar att detta är ett bevis för att det finns ett behov att tillfredsställa så att 

respondenterna hamnar i ett önskat tillstånd. Samtliga steg i behovspyramiden verkar vara 

delvis tillfredsställda då respondenterna har kunnat uttrycka behov längst upp i pyramiden, 

vilket Maslow (1943) påstår inte är möjligt om inte de undre behoven i behovspyramiden är 

någorlunda tillfredsställda. Respondenterna har dock svarat att det finns behov i samtliga 

delar  av behovspyramiden som de inte är tillfredsställda med, vilket visar på att relationen 

mellan äldreboenden och deras målgrupp skulle kunna stärkas genom att tillfredsställa dessa 

behov. 

 

Blackwell et al. (2006) säger att produkter och tjänster som inte tillfredsställer kundens behov 

inte intresserar kunden, vilket kan kopplas till vad respondent 7 säger om att information via 

digitala kanaler skulle vara av värde för henne förutsatt att informationen som delas är 

relevant och specifik för just det boende där hennes närstående bor. 

 

Det har uppmärksammats att de anhöriga betonar de nedre behoven i behovspyramiden mer 

jämfört med de boende som betonar behoven högre upp i pyramiden och lägger betydligt 
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större vikt vid dessa. Anledningen till att de boende lägger större tyngd vid behoven högre 

upp i pyramiden är förmodligen på grund av att deras mer grundläggande behov redan är 

tillfredsställda, då Maslow (1943) säger att behoven i toppen av pyramiden inte är lika viktiga 

om inte de grundläggande behoven först har tillfredsställts. I och med att de närstående är 

fokuserade på behoven längre ner i behovspyramiden, men de boende verkar tillfredsställda 

på det planet, kan det ifrågasättas huruvida de anhöriga har en god inblick i vardagen på 

boendet. De olika behoven är rangordnade nedan (Figur 4) där nummer 1 ansetts vara det 

viktigaste. Detta för att visa att behoven skiljer sig åt då det rör sig om två olika parter i en 

och samma målgrupp. 

   

 

 
 

Figur 4. Behoven rangordnade  

 

5.1.1.1. Maslows behovspyramid 

Under denna rubrik analyseras respondenternas olika behov enligt Maslows behovspyramid 

(1943). Alla människor är dock olika och allt är relativt (Mossberg & Sundström, 2011), 

därför går det inte att generalisera vikten av alla respondenternas behov. Det är oklart till hur 

stor del varje behov behöver vara uppfyllt för att upplevas som helt tillfredsställt. Det har 

dock visat sig att respondenterna har kunnat gå vidare i behovstrappan trots att vissa lägre 

behov inte är helt tillfredsställda. Exempel på detta kan vara maten som de flesta är missnöjda 

med, men att det ändå uppfyller det fysiologiska behovet för att sedan ta sig vidare i 

pyramiden. Enligt Maslow (1943) måste det första steget i behovspyramiden tillfredsställas 

för att kunna sedan kunna gå vidare till nästa steg.  

 

Det är dock svårt att säga i hur stor omfattning varje steg är tillfredsställt, men utifrån 

Maslows teori tolkas det som att varje steg blivit tillfredsställt till en viss grad för att gå vidare 

till nästa steg. Om de grundläggande behoven längst ner i pyramiden inte tillfredsställs läggs 

inte heller någon vikt på de behov som finns högre upp i pyramiden. Eftersom respondenterna 

säger sig vara nöjda, men även känner att behov ur hela Maslows behovstrappa inte är 

tillfredsställda, så går det också att diskutera om Maslows behovstrappa stämmer in på 

målgruppen eller inte Detta eftersom att målgruppen värderade behoven olika och inte strikt 

efter behovstrappan. Om vi förutsätter att teorin stämmer borde det således finnas en 

förklaring till varför respondenterna upplevde att olika behov var olika viktiga för dem. Det 

Den Boendes 
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1. Socialt umgänge

2. Mental stimulans
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4. Maten
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skulle kunna tolkas som att alla behov enligt Maslows behovstrappa måste tillfredsställas till 

100 procent innan ett nästa behov kan påbörjas. Å andra sidan skulle det även kunna 

argumenteras för att stegen inte alls måste tillfredsställas fullt ut innan nästa steg påbörjas, 

utan att det snarare är en gradering av hur pass tillfredsställt ett behov är. Detta innebär även 

att behoven som till viss del är tillfredsställda också kan vara otillfredsställda till viss del. Det 

bör därför undersökas närmare hur pass otillfredsställda målgruppen är med de behov som de 

säger sig vara tillfredsställda med. Detta för att få en större inblick i vilka behov som 

målgruppen inte är fullt tillfredsställda med. 

 

Det går dock inte att jämföra hur viktiga de olika behoven är eftersom hänsyn måste tas till i 

vilken utsträckning behoven redan är tillfredsställda. Med det menas att analysen av behovens 

vikt inte kan generaliseras då det är individuellt hur viktigt varje behov är. Till exempel kan 

det antas att det fysiologiska behovet redan är uppfyllt då de boenden redan har en säng att 

sova i och således har uppfyllt detta behov. I och med att detta behov är uppfyllt så blir 

behovet starkare att uppfylla följande steg i behovstrappan, exempelvis det sociala behovet. 

Det kan därför inte värderas som att det sociala behovet är starkare än det fysiologiska 

behovet, då det fysiologiska behovet redan är uppfyllt för alla respondenterna som anser att 

det sociala behovet är större. Med detta synsätt går det inte att kasta om ordningen i Maslows 

behovspyramid. De fysiologiska behoven är alltid starkare än exempelvis behoven av 

uppskattning. Däremot går det att se på vilka behov som respondenterna har lagt tyngst vikt 

vid för att se vilka ytterligare behov som behöver bli tillfredsställda för att skapa en god 

relation, samt hur respondenterna uttrycker att dessa behov skulle bli tillfredsställda. 

 

Fysiologiska behov 

Det första steget i behovstrappan enligt Maslow (1943) är fysiologiska behov. Den empiriska 

datan har visat att fysiologiska behov såsom mat och fysiska aktiviteter varit viktiga. Samtliga 

boende svarar att de anser att en varierad, god och näringsrik kost är viktig. I dagsläget är de 

boende inte tillfredsställda med den mat som äldreboendet erbjuder. Det kan då antas att det 

behovet inte är tillfredsställt, samtidigt säger empirin att de boende nöjer sig med vad som 

erbjuds och då kan det tolkas att behovet är tillfredsställt. Här syns en skillnad på vad som 

skulle kunna klassas som nyttoinriktade eller njutnings- och upplevelseinriktade behov, som 

Mossberg och Sundström (2011) kategoriserar behov i. De flesta boende är missnöjda med 

matens kvalitet. De har dock tillgång till mat och de kan äta sig mätta, vilket uppfyller det 

nyttoinriktade behovet av att tillfredsställa hunger. Däremot upplever de inte att maten smakar 

bra, vilket kan kategoriseras som ett njutnings- eller upplevelseinriktat behov. 

Respondenterna verkar själva skilja på de två behovskategorierna, då de visar ett överseende 

med att maten, enligt dem, är dålig. Respondenterna kan även uttrycka behov längre upp i 

behovspyramiden, vilket enligt Maslow (1943) tyder på att behovet är någorlunda 

tillfredsställt. Maslow (1943) nämner dock även studier som har gjorts som visar på att aptit 

och personlig smak är en indikation på vad som saknas och behövs i kroppen näringsmässigt 

och det kan därmed vara svårt att skilja på om behovet är nyttoinriktat eller njutnings- och 

upplevelseinriktat. Det kan även vara en underliggande anledning till att respondenterna ändå 

lyfter fram maten som någonting så pass viktigt för dem. 

 

Ett annat behov som varit viktig för de respondenter som varit boende är att få komma ut 

dagligen för frisk luft, men även få ta del av fysiska aktiviteter. Även respondenter som är 

anhöriga har känt ett behov av att deras närstående i äldreboenden ska ha möjlighet att få vara 

ute varje dag. Två av tre boende har upplevt sig tillfredsställda på det planet, medan tre av 

fyra av de anhöriga respondenterna har upplevt sig otillfredsställda på det planet. Majoriteten 

av de anhöriga är alltså missnöjda med huruvida det behovet har tillfredsställts, medan 
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majoriteten av de boende är nöjda med huruvida det behovet har tillfredsställts. Med andra 

ord finns en större missnöjdhet hos de anhöriga än hos de boende på det här planet. 

 

Trygghetsbehov 

De anhöriga lyfter uttryckligen fram trygghetsbehoven som någonting väldigt viktigt och 

kopplar starkt samman dessa med att det finns gott om personal som även är tålmodiga och 

besitter stor kunskap och kompetens. De boende säger inte uttryckligen att personalen är 

viktig för deras trygghet, men respondent 1 lyfter ett exempel där hon känt sig ledsen och 

nedstämd och hur en i personalen tröstat henne, vilket upplevs som att det gjorde henne mer 

trygg. Hon berättar att den relationen har varit väldigt viktig för henne och i sina uttalanden 

uppfattas det som att hon känner en stor trygghet i denna anställda. Maslow (1943) uttrycker 

att trygghetsbehoven kan vara psykologiska. Enligt Maslow (1943) har vuxna även ett inlärt 

beteende av att dölja och förneka sina behov av trygghet och hur det skulle påverka dem om 

de inte kände trygghet. Detta kan vara en anledning till att respondent 1 inte uttryckligen 

beskriver detta som ett behov av trygghet. 

 

Sociala behov 

Det finns ett stort behov av social stimulans. Skillnaden som funnits mellan respondenterna är 

att de boende har ett behov av social stimulans genom andra personer utanför äldreboendet, 

medan de anhöriga i högre utsträckning anser att personalen skall stimulera de boendes 

sociala behov. De anhöriga ser en koppling mellan personalen och de sociala behoven, medan 

de boende inte verkade ha reflekterat över att ha ett socialt utbyte med personalen. De boende 

betonade istället behovet av socialt utbyte med andra boende, anhöriga och andra 

utomstående. Maslow (1943) beskriver det sociala behovet som behovet av vänner och kärlek 

samt att vara en del av en grupp. Maslow (1943) beskriver att om behoven på denna nivå inte 

är uppfyllda så blir saknaden av vänner, en partner eller familj påtaglig. Anledningen till att 

de anhöriga lägger en stor vikt på att personalen ska kunna uppfylla det sociala behovet skulle 

kunna vara för att minska en del av sin egna börda av att uppfyllda det här behovet för sina 

närstående. 

 

Behov av uppskattning 

Maslow (1943) beskriver behovet av uppskattning som bland annat behovet av erkännande, 

uppmärksamhet, betydelse och uppskattning. Samtliga respondenter, både boende och 

anhöriga, som lyfter behovet av uppskattning verkar koppla detta till personalen. De uttrycker 

det som att äldreboendet gör någonting extraordinärt för de boende; att det framgår att de 

anställda tycker om sitt arbete och de boende; och att de boende inte ska känna sig åsidosatta. 

Alla respondenter verkar anse att dessa behov skall tillfredsställas av personalen.  

 

Behov av självförverkligande 

Fem respondenter lyfter fram behovet av mental stimulans i form av givande aktiviteter som 

någonting väldigt viktigt. De boende lägger en extra stor vikt vid aktiviteter som lär dem 

någonting nytt och utvecklar dem som personer. Maslow (1943) menar att behovet av 

självförverkligande är behovet av att få spendera sin tid med vad som känns meningsfullt för 

just den enskilda individen. För de boende verkar det vara meningsfullt att få lära sig nya 

saker och utvecklas som människor trots deras höga ålder.  

 

5.1.2. Kundtillfredsställelse  

Enligt den insamlade empirin finns det en relativt hög tillfredsställelse hos respondenterna. 

Teorin menar på att kunden blir nöjd om tjänsten motsvarar kundens ursprungliga 
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förväntningar (Kotler & Keller, 2009; Lindquist & Persson 1997; Setó-Pamies, 2012). 

Respondenterna kunde dock inte redogöra sina tidigare förväntningar, men eftersom att 

respondenterna upplever tillfredsställelse så borde det indikera på att de ursprungliga 

förväntningarna har motsvarats eller överträffats. Setó-Pamies (2012) menar även att det finns 

en tillit till företaget att de kommer att uppfylla de förväntningarna som uppstår. Respondent 4 

hänvisar till en rundvisning av äldreboendet med föreståndaren. Respondenten beskriver 

föreståndaren som trevlig och att föreståndaren gav ett gott intryck. Att respondenten nämner 

att föreståndaren gav ett gott intryck kan tyda på att det fanns en tillit till att äldreboendet 

skulle kunna uppfylla förväntningarna.  

 

Samtidigt som respondenterna uttrycker sin tillfredsställelse kring ett visst specifikt behov 

uppkommer det emellanåt även indikationer på missnöje. Detta gör det svårt att bedöma om 

det behovet är tillfredsställt eller om det är ett behov som respondenterna förtränger. Ett 

exempel på detta är respondenternas syn på maten som serveras på äldreboenden. Det är 

oklart hur stor del av ett behov som behöver vara tillfredsställt för det ska anses vara 

tillfredsställt. Här kan även de nyttoinriktade samt njutnings- och upplevelseinrikade behoven 

som Mossberg och Sundström (2012) lyfter tilläggas. De nyttoinriktade behoven är de behov 

som löser problem, exempelvis törst eller hunger, medan de njutnings- och 

upplevelseinriktade behoven är mer ytliga och förmodligen inte upplevs som lika essentiella. 

Dock uttrycker respondenterna att de har ett behov av njutning och upplevelse också. 

Exempelvis lyfter både respondent 2 och respondent 4 hur äldreboendet ibland anordnar med 

vin och ostar, vilket direkt kan kopplas till njutnings- och upplevelseinrikade behov. En viktig 

fördel med att ha nöjda kunder är att de talar gott om företaget till andra (Hu, et al. 2009). Det 

är viktigt för företaget att se till att respondenternas behov blir uppfyllda då respondenterna 

har påvisat ett högt socialt behov. Om de inte är nöjda är det troligt att de kommer att 

socialisera sig med människor och sprida negativ word of mouth.  

 

5.1.3. Lojalitet 

Watson et al. (2015) menar att lojalitet uppkommer när kunder blivit tillfredsställda och Lee 

et al. (2012) menar att tillfredsställelse påverkar kunders lojalitet. Däremot hävdar Setó-

Pamies (2012) att kundtillfredsställelse är obligatoriskt för att skapa lojalitet men att enbart 

kundtillfredsställelse inte är en garanti för lojalitet. Då majoriteten av respondenterna kunde 

tänka sig att rekommendera sitt äldreboende till andra så kan det tolkas som att äldreboendena 

lyckats skapa tillfredsställda och lojala kunder. Empirin har visat på en stor lojalitet hos de 

boende. De anhörigas lojalitet är hög i den meningen att de säger att de skulle rekommendera 

företaget till andra. De anhöriga säger dock att de inte upplever sig vara tillfredsställda på alla 

punkter, vilket visar på att de förmodligen har mer av en beteendelojalitet. De boende däremot 

säger sig vara mer tillfredsställda och visar på en attitydslojalitet, vilket enligt Watson, et. al 

(2015) bidrar till en mer värdefull relation och starkare lojalitet.  

 

Detta skulle även kunna förklaras av att de anhöriga hade högre förväntningar på äldreboendet 

än de boende. Dock kunde respondenterna inte redogöra för vilka förväntningar de hade, men 

om förväntningar däremot tolkas som förmågan att uppfylla de behov som kunderna har så är 

svaret annorlunda. Det viktigaste behovet för de anhöriga var trygghet och detta behov kom 

högst upp på listan och definieras starkt av de anhöriga starkt som en kompetent personal. Det 

skiljer sig från de boende som anser att personalen enbart hamnar på tredje plats. En 

indikation som talar för att de anhöriga hade högre förväntningar är att en attitydslojalitet 

grundar sig i en positiv erfarenhet av en representant från företaget (Watson et al. 2015). 

Engagemang eller strävan efter att behålla en värdefull relation baseras på tilliten till säljaren, 
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samt tillfredsställelsen, som är skillnaden mellan förväntningar och faktiskt leverans, detta 

bidrar tillsammans till en kunds positiva upplevelser  (Watson et al. 2015). Om kunden känner 

sig nöjd kommer denne att uppleva tillfredsställelse (Mossberg & Sundström, 2011). Om de 

anhöriga hade ett större behov av en bra personal borde de således ha högre förväntningar på 

personalen än de boende. Det går alltså att tolka resultatet som att de anhöriga inte upplever 

att personalen i lika stor utsträckning har levt upp till deras förväntningar. Detta kan vara 

anledningen till att lojaliteten i viss grad skiljer sig åt. Här går det även att knyta an till det 

tidigare exemplet med respondent 4 och föreståndaren som tidigare finns beskrivet under 

5.1.2. då respondenten upplevde tillfredsställelse över representanten från företaget. 

 

En hög lojalitet är även grunden till en god WOM och den positiva bilden av organisationen 

förstärks genom god WOM från nöjda kunder och ökar möjligheter att attrahera potentiella 

kunder till att använda tjänsten. (Lee, et al. 2012) Herzlinger (2006) hävdar till exempel att 

patienter gillar att dela sina erfarenheter och information om behandling med andra 

människor, även patienters känslor om vården påverkar graden av tillfredsställelse (Herzlinger 

2006, refererad i Lee, et al. 2012) vilket överensstämmer med flera boenden som hävdar att de 

har rekommenderat sitt äldreboende.  

 

5.2. Digital marknadsföring 
I den inledande enkäten som utfördes på anhöriga ställdes frågan om det skulle vara av värde 

för respondenterna att få en inblick i vardagen på äldreboendet genom exempelvis bloggar 

och sociala medier. På detta svarade 75,9 % ja eller kanske och endast 24,1 % svarade nej. 

Majoriteten ställer sig alltså positiva till detta, vilket kan vara en indikation på att digital 

marknadsföring skulle kunna vara en metod för att stärka relationen mellan äldreboenden och 

deras målgrupp. 

 

En positiv inställning till digital marknadsföring verkar vara större hos de anhöriga än hos de 

boende. Speciellt de anhöriga som inte upplever att de har möjlighet att besöka sina 

närstående tillräckligt ofta verkar positivt inställda till att få en inblick i vardagen på 

äldreboendet genom content och sociala medier. Respondent 2 säger att i och med att han 

spenderar så pass mycket tid med sin närstående på äldreboendet så skulle han därmed inte 

uppskatta en inblick i äldreboendet via sociala medier vidare mycket, då han redan har en god 

inblick från att vara på plats. Respondent 2 tror dock att han och hans närståendes 

gemensamma barn skulle uppskatta att få en inblick i äldreboendet genom exempelvis bloggar 

och sociala medier då de inte har möjlighet till att besöka äldreboendet lika ofta. Respondent 

5 upplever det som att hon har möjlighet att besöka sin närstående så pass ofta som hon 

önskar, men att besökstiderna är begränsade. Respondent 5 betonar vikten av kommunikation 

och ställer sig positiv till att få information digitalt genom exempelvis bloggar och sociala 

medier, vilket hon tror skulle ge henne en bättre förståelse för både de boende och de 

anställdas vardag. Hudson et al. (2015) poängterar just att företaget kan framstå som mer 

mänskligt genom content marketing som en fördel, vilket respondent 5 också verkar anse.  

 

Hudson et al. (2015) säger även att relationen mellan företaget och kunden blir starkare då 

information om företaget blir mer lättillgänglig och en tydligare bild skapas av hur företaget 

faktiskt arbetar. Detta är nästan ordagrant hur respondent 5 uttrycker att hon tror att 

information från exempelvis bloggar och sociala medier skulle kunna gynna henne. Innan 

frågan om denna typ av information ens har ställts till respondent 5 lyfter hon själv fram att 

hon skulle uppskatta att få information från äldreboendet genom exempelvis ett veckobrev på 

mailen.  Respondent 6 har möjlighet att besöka sin närstående så ofta hon vill, men lyfter 



28 
 

också att hon tror att det vore av värde att få en inblick i vardagen på äldreboendet genom 

digitala kanaler ifall att de skulle ha bott längre ifrån.  Respondent 7 bor inte i samma stad 

som den närstående och säger att hon skulle uppskatta att få digital information från 

äldreboendet genom exempelvis bloggar och sociala medier förutsatt att informationen var 

relevant och tillräckligt specifik för just det äldreboende där hennes närstående bor. Afrina et 

al. (2015) argumenterar för att digital marknadsföring kan bidra till att företaget kan komma 

kunden närmare i deras vardag. Om kunden, som i det här fallet är de anhöriga, redan har 

möjlighet att besöka äldreboendet så pass ofta de vill verkar de redan anse att de har företaget 

nära i vardagen och verkar inte lika intresserade av digital marknadsföring. De anhöriga 

däremot som inte har möjlighet att besöka äldreboendet lika ofta verkar vara mer intresserade 

av digital marknadsföring, vilket kan förklaras med att det gör att äldreboendet kommer dem 

närmare i vardagen även fast de inte har möjlighet att fysiskt närvara.  

 

Afrina et al. (2015) säger att en av de viktigaste aspekterna av digital marknadsföring är att 

kunden, i det här fallet den boende, hamnar i centrum och blir en samarbetspartner i 

marknadsföringen. Detta kan kopplas till vad respondent 7 säger om att det är viktigt att 

informationen äldreboendet delar i digitala kanaler ska vara relevant och tillräckligt specifik 

för just det äldreboendet där hennes närstående bor, för att den skall vara av värde för henne. 

Chaffey och Smith (2013) säger att den digitala marknadsföringen ger ett kundvärde om 

relevant information delas med målgruppen samt att marknadsföringen fokuserar på kundens 

behov och önskningar, kundens bekvämlighet och kommunikationen med kunden. Empirin 

visar på att anhöriga som inte har möjlighet att närvara fysiskt på äldreboendet så pass mycket 

som de önskar tror att digital marknadsföring skulle kunna ge dem värdefull information, 

vilket kan kopplas till en bättre kommunikation mellan kunden och företaget. Den digitala 

marknadsföringen skulle även bidra till kundens bekvämlighet då de kan få en inblick i 

vardagen på äldreboendet och känna sig mer trygga även fast de inte har möjlighet att närvara 

fysiskt. Detta verkar vara behov och önskningar hos de anhöriga som starkt betonar känslan 

av trygghet när de diskuterar de starkaste behoven de känner från äldreboendet. 

 

Content marketing (innehållsmarknadsföring) fokuserar på att online skapa värdefullt och 

attraktivt content angående företaget som visar på en förståelse för målgruppens problem och 

hur dessa kan lösas. På så vis ämnar marknadsföringen till att skapa en relation med sin 

målgrupp. (Caragher, 2013; Opreana & Vinerean, 2015) Problemet hos äldreboendets 

målgrupp verkar främst ligga i att de anhöriga som inte har möjlighet att besöka sina 

närstående så pass ofta som de vill upplever detta som ett problem och önskar sig en bättre 

inblick i sin närståendes vardag. Detta skulle kunna lösas genom sociala medier och content 

marketing, vilket målgruppen ställer sig positivt till. Både Caragher (2013) och Opreana och 

Vinerean (2015) påstår att detta inte bara kan behålla kunder, utan även attrahera nya och 

konvertera de befintliga till ambassadörer av företaget, vilket är en extra positiv aspekt utöver 

att bara stärka relationen med befintliga kunder. 
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6.    Slutsats  
 

Vilka behov behöver tillfredsställas hos de boende och anhöriga för att stärka en relation 

mellan äldreboende och målgrupp? 
 

Flertalet gemensamma faktorer gällande hur målgruppens behov kunde tillfredsställas har 

identifierats. De gemensamma faktorerna kan kategoriseras under Maslows behovspyramid. 

De gemensamma faktorerna var följande och kunde kopplas till följande steg under Maslows 

behovspyramid (Figur 2). 

 
 

Figur 2. Gemensamma faktorer 

 

Dessa faktorer kan tillfredsställa samtliga behovssteg för äldreboendes målgrupp och bör 

därmed vara vad som fokuseras på och även kommuniceras ut i marknadskommunikationen 

för att uppnå total tillfredsställelse och stärka relationen. Frågan är dock komplex då de 

anhöriga och de boende prioriterar behoven i olika ordning, vilket kan påverka vilka faktorer 

äldreboendet ska framhäva i sin marknadskommunikation beroende på vilken del av 

målgruppen som önskas nås.  

 

 

Kan digital marknadsföring användas som metod för att stärka relationen och i så fall hur?  

Resultatet visar generellt på en positiv inställning till digital kanaler som en 

marknadsföringskanal, dock visar resultatet att de boende inte själva har någon direkt nytta 

för detta för egen skull, men ser positivt på att deras anhöriga skulle ha värde av det. De 

anhöriga påvisar en mycket stark bild av att de skulle finna digital marknadsföring värdefullt 

för dem. Genom att i digital marknadsföring påvisa att behoven ovan är tillfredsställda kan 

relationen stärkas, då anhöriga inte alltid har möjlighet att fysiskt besöka sina anhöriga och se 

huruvida deras behov tillfredsställs. På så sätt kan de anhöriga få en inblick i sin närståendes 

vardag genom digital marknadsföring utan att fysiskt vara på plats. Detta ökar deras känsla av 
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trygghet och tillit till att de närstående har det bra. Det var ett större värde för anhöriga än för 

de boende med digital marknadsföring, därför bör äldreboendens digitala marknadsföring 

riktas mot anhöriga, snarare än de boende. Anhöriga som inte har möjlighet att besöka sina 

närstående så pass ofta som de önskar skulle uppskatta att få en inblick i vardagen på 

äldreboendet genom sociala medier och content marketing. Genom att använda digitala 

medier och lyfta fram de faktorer som målgruppen tyckte var viktiga, till exempel god och 

näringsrik mat och stimulerande aktiviteter på äldreboendet, kan relationen stärkas. 

 

6.1. Förslag på vidare undersökningar  
En potentiell vidare studie är att undersöka ännu djupare om vad målgruppen har för att behov 

för att få en större empirisk spridning. Detta hade genererat en bredare bild och möjliggjort en 

analys av eventuella skillnader.  

 

Det hade även varit intressant att forska vidare kring skillnaden i ett behov och en 

tillfredsställelse för att skapa djupare förståelse kring vad som är orsak och verkan. Det hade 

även varit intressant att undersöka vilken del av målgruppen, de boende eller de anhöriga, 

som påverkar äldreboendets image till störst del för att därefter avgöra vilken del av 

målgruppen som bör prioriteras i äldreboendets relationsmarknadsföring 

 

En annan punkt som hade varit av intresse är att använda Service quality modellen för att 

undersöka hur relationen ser ut på ett specifikt boende.  

 

Vidare forskning skulle kunna undersöka huruvida digital marknadsföring även skulle kunna 

användas av äldreboenden för att attrahera nya kunder. 
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Bilaga 1 
 

Vi är tre tjejer som skriver vår kandidatuppsats vid Mälardalens högskola med syftet att 

utvärdera vad som är viktigt vid val av äldreboende. Vi skulle uppskatta om ni ville svara på 

dessa frågor. Ert deltagande betyder mycket för oss i vår studie. Tack på förhand! 

Har ni sökt information om äldreboenden på internet? 

(Vänligen ringa in ert svar) 

JA   NEJ 

 

Skulle det var av värde för er att få en inblick av vardagen på äldreboendet genom bloggar 

och sociala medier? 

(Vänligen ringa in ert svar) 

JA   NEJ   KANSKE 

 

Rangordna med siffrorna 1-3 de tre viktigaste faktorerna för er vid val av äldreboende 

(Sätt siffran framför respektive påstående. 1 för den viktigaste faktorn, 2 för den näst viktigast 

faktorn och 3 för den tredje viktigaste faktorn) 

 

Det är viktigt för oss att äldreboendet överensstämmer med våra religiösa värderingar  

 

Priset är viktigt vid val av äldreboende 

 

Det är viktigt för oss att äldreboendet serverar hälsosam och vällagad mat 

 

Det är viktigt för oss att det finns gott om personal på äldreboendet 

 

Det är viktigt för oss att äldreboendet arbetar med en gemenskap bland dom boende och att de 

inte sitter själva på sina rum 

 

Det är viktigt för oss att äldreboendet anordnar aktiviteter? (Exempelvis: utflykter, firande av 

högtider, filmkvällar, syjunta, måla) 

  



 
 

Bilaga 2 
 

Checklista till intervju för att säkerställa svar till alla teorier samt teman. Det som är markerat 

blått är under temat relation och de frågor som är markerade med grönt är under temat digital 

marknadsföring.   

 

Relation • Vilka faktorer är viktiga för dig gällande ett äldreboende? 

• Vad är era behov för ett bra boende? 

• Upplever du att äldreboendet uppfyller dina behov? 

• Har du några önskemål som du anser att äldreboendet inte uppfyller? 

• Vad hade du för förväntningar på äldreboendet innan ni valde det?  

• Levde äldreboendet upp till dina förväntningar? 

• Upplever du att den informationen du fick från äldreboendet stämmer överens med hur det 
är i verkligheten? 

• Upplever du att det var tillräckligt med information från äldreboendet tillgängligt inför ditt 
beslut? 

• Skulle du rekommendera ditt äldreboende till någon annan? 

• Brukar du prata gott om eller rekommendera äldreboendet till någon annan? 

Digital 
marknadsföring 

• Hur tycker du en bra kontakt med ett äldreboende ser ut? 

• Är det något speciellt som du minns från någon kontakt med ett äldreboende?  

• Skulle det vara av värde för dig att få en inblick i vardagen på äldreboendet genom bloggar 
och sociala medier? 
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