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Abstract 
 
 
Market segmentation towards older consumers can be difficult to implement. Many 

authors argue that market segmentation concerning this group of people has to be 

developed because we get a larger group of old consumers. The purpose with this thesis 

was to gain knowledge regarding how companies segment older consumers. To make this 

study we used two case studies.  These two studies were accomplished with interviews in 

different companies. After our studies we realized that companies had market 

segmentation towards this group of older consumers, but not really as deep as we 

believed and the theory means. Our research has revealed that companies mostly use 

psychographic and behavioural segmentation to get in touch with their consumers. How 

and why companies use segmentation is individual to each company and their operation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Förord 
 
 
Den här uppsatsen handlar om hur företag gör när de segmenterar mot äldre konsumenter. 
 
Vi vill speciellt tacka nedanstående personer, vilkas betydelse för uppsatsen inte på något 
sätt kan förringas. Personerna i fråga är: 
 
Bo Rasmussen, vice VD och Marknadschef på Norrmejerier samt Tuwe Arvidsson, 
Managing Director på Grand Tours. Båda har trots tidsbrist tålmodigt ställt upp och 
besvarat våra frågor samt varit beredda på vissa kompletteringar. 
 
Rickard Wahlberg, vår stringente handledare, som trots ett tufft schema, tagit sig tid och 
givit oss konstruktiv kritik när vi har behövt det. 
 
Seminariedeltagarna, som oftast kommit med konstruktiv kritik och goda synpunkter. 
 
Sist men inte minst riktar vi vår tacksamhet till alla människor som direkt eller indirekt 
har stöttat och lidit av vårt arbete under de här prövande veckorna. Inte minst tänker vi på 
våra flickvänner. 
 
Ett stort och innerligt TACK till er alla! 
 
 
Luleå, Juni, 2004 
 
 
 
Pär Hjelm     Anders Lundqvist 
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 PROBLEMDISKUSSION      

1. PROBLEMDISKUSSION 
 
Under denna rubrik kommer vi att sätta in läsaren i vårt problemområde som är 
segmentering av 50+konsumenter. Problemdiskussionen kommer sedan att mynna ut i ett 
syfte och två forskningsfrågor. 
 
Solomon, Bamossy och Askegaard (1999, s 14) åberopar förändringens vind för 
marknadsförare i form av befolkningens livsförhållande och andra nya beteenden. Vidare 
belyser de vikten av att snabba förändringar kräver handlingskraftiga företag – då kan 
nya möjligheter öppnas.  
 
I Economist (Over 60, 2002) redogör skribenten för vikten av att företag måste börja inse 
att konsumenter bli äldre och äldre. Få företag har dock, enligt skribenten, påbörjat 
arbetet med att marknadsföra sig till en äldre målgrupp och försökt tillfredsställa deras 
särskilda behov. Boyd och Walker (1990, s 83) menar att befolkningsutvecklingen är en 
nyckelfaktor att kunna hantera för marknadsförare. Boyd och Walker (ibid) menar vidare 
att följden därmed blir att befolkningstillväxten, i främst västländer, kommer att vara 
mycket låg och att det snarare blir fler och fler äldre personer samtidigt som det inte föds 
lika många som tidigare. Åldersfördelningen bland befolkningen kommer därmed att 
förändras menar Boyd och Walker (1990, s 83 ff). Moschis (2003) skriver att det största 
demografiska skiftet i historien sker i dessa tider och kommer att öka även i framtiden. 
Orsakerna, hänförs enligt Moschis (ibid) till stora barnafödslar under andra världskriget 
och en kraftig ökning av medellivslängden bland jordens befolkning. Dychtwald (1999, s 
21) redogör för de amerikanska 50+konsumenternas ekonomiska situation. Författaren 
framhåller bland annat att dessa amerikanska konsumenter står för 77 % av de ägda 
finansiella tillgångarna samt att deras aktieinnehav motsvarar 66 %. 50+konsumenter är 
ett begrepp vi själva valt, beroende på att det inte finns någon enhetlig definition på vad 
som är en äldre konsument. Dychtwald (1997) pekar i sina studier på att det under 1990-
talet har gjorts stora framsteg inom det medicinska området medfört att befolkningen i 
Amerika lever längre än tidigare generationer. Dychtwald menar att den äldre 
generationen idag är friskare, mer aktiv, livskraftigare och mera inflytelserik än någon 
annan generation tidigare. När vi fortsättningsvis skriver 50+konsumenter menar vi 
konsumenter över 50 år.  
 
Dychtwald (1997) belyser vikten av att kunna förstå hur ökad kunskap om äldre 
konsumenter, mer produktinformation, luxuösa produkter, tjänster, resor och även service 
för deras nära och kära, blir allt viktigare att känna till. Även Boyd och Walker (1990, s 
84) drar liknande slutsatser och menar att på grund av färre födslar kommer 
åldersstrukturen och efterfrågan på främst resor, hälsorelaterade produkter och luxuösa 
varor att öka. Moschis (1994, s 23) analyserar hur åldrandet påverkar en konsuments 
köpbeteende samt på vilket sätt komplexiteten i form av behov, attityder, värderingar och 
färdigheter tillsammans påverkar den enskilde kunden. Åldrandet är, påpekar Moschis 
(ibid) vidare, inte bara är en ökande kronologisk process utan det kan skilja sig mycket 
utifrån varje enskild individs kognitiva, fysiska och psykosociala status. Moschis (1994, s 
162) menar att nyckeln till förståelsen ligger i hur väl företag klarar av att hantera 
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komplexiteten och utifrån den enskilde konsumenten kunna få en individuell kundprofil 
på individen utifrån en mängd olika faktorer. Boyd och Walker (1990, s 186) skriver om 
ett flertal orsaker till det ökade behovet av segmentering där både sociala och 
ekonomiska faktorer inverkar i form förändrad livsstil samt högre inkomster. Författarna 
menar vidare (ibid) att konsumenter blir alltmer varierade i sina behov, tycke och smak. 
Effektiviteten av massmarknadsföring är idag inte lika hög som en smalare segmenterad 
strategi är, menar Boyd och Walker (ibid).  Hur kan man då beskriva segmentering? 
 
Kotler, Armstrong, Saunders och Wong (2001, s 314) definierar segmentering enligt 
följande: ”Dividing a market into distinct groups of buyers with different needs, 
characteristics or behaviour, who might require separate products or marketing mixes.” 
 
Tre övergripande begrepp menar Moschis (1994, s 162 f) sammanfattar innehållet av 
segmentering mot äldre konsumenter: 
 

• att beakta den enskilda individens plats i livscykeln 
• att analysera marknaden som en heterogen sådan 
• att försöka förstå äldre konsumenter 

 
 Moschis, Lee och Mathur (1997) menar att flera av marknadsförarna är betydligt yngre 
än de kunder som de förväntas sälja till och det medför att de är tveksamma till att rikta in 
sig på en äldre kundgrupp. Moschis (1994, s 41) menar att undersökningar visar att desto 
äldre en person blir ju mer skiljer sig hans eller hennes beteende från andras. Enligt 
författaren ligger skillnaden i att en äldre konsument tänker på ett mer individuellt sätt 
när ett köp skall genomföras.  Följden av den ökade skillnaden blir, enligt Moschis (ibid), 
att företag med masstrategier kommer att få problem samtidigt som möjligheter uppstår 
för de näringsidkare som klarar av att sälja till äldre konsumenter som delar liknande 
karaktärsdrag. Moschis (ibid) fortsätter sitt resonemang med att poängtera vikten av att 
företag inte enbart kan segmentera de äldre konsumenterna enligt en faktor utan måste ta 
hänsyn till exempelvis attityder, värderingar och andra beteenden.   
 
Kotler et al (2001, s 317) redogör för olika avsmalnande strategier av segmentering där 
de menar att nischmarknadsföring är ett djupare och mer kombinationsbaserat synsätt. 
Definitionen av begreppet nischmarknadsföring lyder enligt Kotler et al (ibid) som följer: 
 

Adapting a company’s offerings to more closely match the needs of one or more subsegments 
where there is often little competition. 
 

Kotler et al (2001, s 330) menar att segmentering genom att visa vilka fördelar en produkt 
besitter, kan skilja sig åt utifrån olika faktorer som smak, konsumentens ekonomi samt 
medicinska problem. Enligt Kotler et al (2001, s 330), kan de fyra övergripande 
segmenteringsvariablerna, demografiska, psykografiska, geografisk och beteendemässiga 
kombineras och vara mer eller mindre viktiga beroende av vilka fördelar konsumenten 
förväntar sig att få ut av konsumtionen av den aktuella produkten.    
 
 
 

2 



 PROBLEMDISKUSSION      

 
Vi har valt att avgränsa vår uppsats genom att belysa hur företags segmentering gentemot 
50+konsumenter går till i syfte att möta äldre konsumenters behov. Treguèr (2002, s 116) 
menar att ett tillvägagångssätt för att hantera 50+ marknaden är att skapa och utveckla 
specifika produkter, service och en välutvecklad kommunikation med dessa kunder. 
Eftersom 50+konsumenterna vill bli behandlade på ett individuellt plan är det viktigt, 
menar Leventhal (1997), att förstå och känna till de specifika behov och motiv som varje 
enskild 50+konsument har.  
 
Leventhal (ibid) beskriver även hur olika riktlinjer är av stor betydelse för att kunna 
förstå och bemöta 50+konsumenternas önskemål. De övergripande riktlinjer som 
författaren redogör för behandlar främst beteendemässiga segmenteringsfaktorer och hur 
de påverkar ett eventuellt köp. Även Wolfe (1997) belyser vikten av att kunna förstå hur 
segmenteringsfaktorer ur ett mänskligt utvecklingsmönster påverkar samt hur 
underliggande motiv skapar värde och senare ligger till grund för kundens agerande. 
  
Nielson och Curry (1997) menar att marknadsföringen mot äldre konsumenter måste 
förändras. Författarna (ibid) gör vidare gällande att marknaden mot äldre är varierande 
och att dessa kunder kräver ett personligt bemötande för att få sina egna önskemål 
tillgodosedda av företaget. Moschis (2003) belyser vikten av att skilja segmenteringen 
mellan äldre och yngre konsumenter eftersom en äldre konsument värderar andra attribut 
än yngre. Enligt Nielson och Curry (1997) finns inte de tillräckliga kunskaperna och 
erfarenheterna som behövs för att skapa goda relationer till äldre konsumenter eftersom 
de av marknadsförare alltför ofta kategoriseras som en homogen grupp.  
 
Moschis, Lee and Mathur (1997) redogör för vad en marknadsförare måste känna till för 
att kunna nå en specifik målgrupp inom 50+segmententet. Författarna menar vidare att 
ålder endast är en aspekt för att segmentera och lättare att kunna förstå komplexiteten av 
50+konsumenterna.  Moschis (1994, s 97) menar dock att en ålderssegmentering av 
50+konsumenterna befinner sig i åldersintervallerna; (55-64, 65-74, 75+). Lumpkin, 
Caballero och Chonko (1989, s 11) har däremot en annan åldersgruppering; (55-64, 65-
74, 75-84, 85+). Sherman, Schiffman och Mathur (2001) använder i stället för rent 
siffermässiga ålderssegment, att kategorisera kundgrupper efter deras kronologiska och 
kognitiva ålder. Vidare delar författarna ytterligare in ålderssegmenten i två 
undersegment beroende av exempelvis ”intresseålder” och ”beteendeålder”. Dessutom 
markerar Sherman, Schiffman och Mathur (ibid) en distinktion mellan vad de kallar mer 
traditionella äldre samt de ”new-age-äldre” konsumenter. Segmentering kopplat till 
medicinska och hälsomässiga aspekter är även ytterligare variabler viktiga att ta hänsyn 
till hävdar författarna, vidare. Även Carrigan (1998) belyser 50+konsumenternas 
hälsotillstånd vid val av segmenteringsstategi, gärna i kombination med andra, mera 
individuellt baserade motivationsfaktorer samt kundernas ekonomiska ställning. Gunter 
(1998, s 21ff) nöjer sig med att konstatera att segmentering, beroende av kronologisk 
ålder, skiljer sig mycket åt mellan olika författare. Gunter (1998, s 40 ff) väljer istället att 
segmentera efter exempelvis livsstil, familjesituation, hushållssituationen, kön, beteende, 
konsumtionsmönster och psykografisk segmentering. Silvers (1997) föredrar kombinerad 
en ålders- och konsumtionsbeteende segmenteringsmetod där olika genomsnittsåldrar och 
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beteendemönster ger olika kundprofiler för marknadsförare att ta hänsyn till vid 
segmentering. Moschis (1994, s 44 ff) redogör i sina teorier för ett flertal olika 
dimensioner av åldrande, även kallade gerontografics, karaktärsdrag som bildar 
profiltyper.  
 
Moschis, Lee och Mathur (1997) menar att genom urskiljning av segment beroende av 
livsstegsinformation kan företag bestämma hur de ska särskilja vissa kundtyper. 
Insamlingen bör enligt författarna göras via databaser och därefter länkas och 
synkroniseras med hur exempelvis marknadsföringen till aktuella kundprofiler som 
eftersträvas är utformad. Företag gör lämpligast insamlingen för specifika produkter och 
tjänster genom surveyundersökningar, påpekar författarna vidare. 
 
Hur gör då företag i verkligheten när de segmenterar sin marknad mot 50+konsumenter? 
Det är något som vi tycker skulle vara intressant område att undersöka eftersom det enligt 
litteraturen är ett svårhanterat ämne. Tréguer sammanfattar problemet på ett bra sätt 
tycker vi, när han menar att ett flertal faktorer pekar i samma riktning i flera länder – 
50+konsumenter har växt i styrka i både fråga om inkomster och marknadskraft och att 
de dessutom har speciella behov, värderingar och beteenden. Följden, menar Treguér, 
borde därför bli att företag i hela världen får upp ögonen för den absolut nödvändiga 
50+marknaden och segmenteringen av densamma.  
 
Vad är egentligen en ”rätt och riktig” segmentering och finns det egentligen något svar på 
frågan? 
 
En sammanfattning av vår problemdiskussion visar på att främst Dychtwald (1997) och 
Moschis (2003) belyser de äldre konsumenternas ekonomiska ställning samt deras hälsa 
och konsekvenserna av en förändrade ålderstruktur. Moschis, Lee och Mathur (1997), 
Treguèr (2002), Leventhal (1997) samt Nielson och Curry (1997) framhåller segmenter-
ingproblematiken av de äldre konsumenterna och vikten för företag att kunna segmentera 
äldre konsumenter. Vidare redogör Kotler et al (2001), övergripande om hur 
segmentering mot konsumenter kan göras. Gunter (1998), Moschis (2003), Sherman, 
Schiffman och Mathur (2001) har liknande varibler som Kotler m fl, men fokuserar 
specifikt på segmentering mot äldre konsumenter. Författarna Moschis (1994) och Silvers 
(1997) segmenterar dessutom in 50+segmentet i kundtyper  
 
Vi anser att utifrån ovanstående sammanfattning av vår problemdiskussion, att beroende 
vilken typ av konsument företaget har tänkt sig sälja till, får de således med hjälp av en 
segmentering bättre grepp om 50+konsumenterna. Företag måste också lära sig veta hur 
de äldre konsumenterna beter sig, vad de uppskattar, intresserar sig för och vilka 
bakomliggande orsaker som ligger till grund för deras beslut. De företag som bäst kan 
hantera segmentering leder oss därför vidare då vårt syfte med uppsatsen är att belysa hur 
företag gör när de segmenterar mot äldre och därför har vi valt följande forskningsfrågor: 
 

• Hur segmenterar företag mot 50+konsumenter? 
• Hur segmenterar företag inom 50+segmentet? 
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2. TEORI 
I detta kapitel framläggs en teoretisk beskrivning av problemområdet. Texten är 
disponerad efter forskningsfrågorna.  
 

2.1 SEGMENTERING MOT 50+KONSUMENTER 
 

2.1.1 Kännetecken för den äldre konsumenten 
 
Moschis, Lee och Mathur (1997) beskriver olika orsaker och riktlinjer att ta hänsyn till 
när företag ska segmentera mot 50+konsumenter där de påpekar att en 50+marknad är ett 
alldeles särskilt segment och att skillnader råder mellan yngre och äldre konsumenter. 
Författarna menar att äldre konsumenter är att betrakta likt heterogena individer ej 
homogena. Även Moschis (2003) anser att det är problematiskt med att marknadsföring 
till äldre konsumenter alltför ensidigt kategoriserar dem till en målgrupp, oftast med 
hänsyn tagen till deras ålder. Moschis redogör vidare för att äldre konsumenter spenderar 
mer på luxuösa produkter och tjänster, de ser handel som en social händelse och de söker 
mer personlig uppmärksamhet och individuell service. Moschis (1994, s 42 ff) redogör 
för olika segmenteringsbaser att dela in en marknad i. Författaren segmenterar 
exempelvis ålder som ett segment, men påpekar också i sina teorier de undersegment som 
kan delas in i biologisk, psykologisk, kronologisk, social och spirituell ålder. Vidare 
beskriver Moschis (1994, s 43) segment av olika livsstilar och personligheter samt hur de 
skiljer sig åt. Moschis (1994, s 63 ff) gör visar på äldre konsumenters 
konsumtionsbeteende. Slutsatserna är enligt författaren att äldre är sparsammare än andra 
konsumenter. Äldre konsumenter, tycker generellt, att företag borde ge rabatter vid 
kontant betalning i butiker. Moschis (1994, s 64 ff) beskriver vidare hur 
sociodemografiska skillnader inte endast ska beröra ålder utan även inkomster, kön och 
civilstånd.  
 
Wolfe (1997) redogör för hur underliggande motivationsfaktorer särskilt påverkar äldre 
konsumenter och ger även sin syn på hur ökad förståelse ibland företag kan ge bättre 
underlag för segmentering. Författaren beskriver hur äldre och försöker skapa sin 
identitet. Wolfe hävdar att äldre har ett ganska litet behov av att känna grupptillhörighet 
och att ”tysta värderingar” inte styr deras beteende särskilt mycket. Författaren skriver 
vidare, att äldre konsumenter känner en större trygghet och blir därmed som en följd, 
individuella i sitt sätt att vara. Individualismen, menar Wolfe vidare, ska inte ses som 
egoism. Snarare tenderar äldre konsumenter att vara mer givmilda och tänka på att hjälpa 
sina barn och barnbarn ekonomiskt och att ingå i de sociala relationer som familjeband 
innebär. Förståelsen, sammanfattar Wolfe, kan effektivast uppnås genom att den äldre 
konsumenten bemöts individuellt på ett ”one-to-one-basis” och att marknads- 
undersökningar därför bör ta sin utgångspunkt i hur mänsklig utveckling segmenteras. De 
företag som bäst klarar av att tillhandahålla ovanstående segmenteringskvaliteter kommer 
att bli vinnare de närmaste decennierna, avslutar Wolfe 
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2.1.2 Segmenteringsvaribler  
 
Kotler et al (2001, s 321) urskiljer fyra övergripande segmenteringsvariabler: geografisk, 
demografisk, psykografisk och beteendemässig.  
 
Geografisk segmentering beskrivs av författarna som en indelning av en marknad i till 
exempel, land, regioner och landskap. Boyd och Walker (1990, s 192) menar att 
klimatzoner påverkar konsumentbeteendet och produktanpassningen. Författarna menar 
att det kan vara så att i en del av landet äter människor en viss typ av mat som till 
exempel inte alls konsumeras i en annan del av landet.  Demografisk segmentering rör 
enligt Kotler (2001, s 321 ff) bland annat indelning av grupper gällande ålder, kön, 
familjestorlek, familjelivscykel, inkomst, arbete och utbildning. Detta är enligt Kotler 
(ibid) den vanligaste metoden som används när man särskiljer konsumentgrupper ifrån 
varandra.  Psykografisk segmentering menar Kotler et al (2001, s 327) är en indelning 
vilken baseras på konsumenternas socialklass, livsstil och andra personliga karaktärsdrag 
oberoende av till exempel ålder. Beteendemässig segmentering delar in en marknad i 
grupper baserade på konsumenternas attityder, användningsområde och kunskaper.  
 
Gunter (1998, s 40) skriver om att det finns ett flertal olika sätt att välja när man 
segmenterar 50+konsumenterna. Ett sätt är efter en livsstege som Gunter (ibid) skriver är 
baserat på bland annat familjesituationen och hur hushållssammansättningen ser ut för 
den aktuella målgruppen, till exempel om de har uppnått pensionsåldern eller arbetar och 
har hemmaboende barn.  Enligt Gunter (ibid) är 50+konsumenter inte en homogen grupp 
och det är viktigt att inte segmentera denna grupp enbart efter ålder. Enligt författaren 
kan man segmentera livsstegen efter en familjelivscykel. När man segmenterar efter en 
familjelivscykel fokuserar man enligt författaren till exempel på om individen är gift eller 
skild, har barn som bor hemma eller har flyttat ut. Författaren skriver att många 
marknadsförare tycker att hushållslivscykel är ett bra verktyg för att förstå konsumenters 
beteende.  Ett annat sätt att segmentera är enligt Gunter (1998, s 43) att ta hänsyn till om 
konsumenten är pensionerad eller inte.  I fall konsumenten är pensionerad är det enligt 
författaren viktigt att förstå de psykologiska aspekterna som uppstår när man blir 
pensionär.  
 
Segmentering efter beteende är enligt författaren fokuserad på produkt och konsument 
beteenden. Gunter (1998, s 43 ff) tar upp tre olika baser för att kategorisera denna 
segmenterings strategi. Den första basen som författaren tar upp är konsumentens 
köpmönster, den andra handlar om de fördelar konsumenterna erhåller vid köp av en 
specifik produkt och den tredje beskriver hur konsumenterna psykologiskt skall 
grupperas. Med psykologisk gruppering av konsumenterna menar författaren att 
indelningen sker genom att marknadsföringen måste anpassas till konsumenternas livsstil 
kombinerat med deras värderingar.  
 
Oumlil och Williams (2000) beskriver en rad faktorer som är viktiga att företag förbättrar 
och därigenom effektivare kan bemöta 50+konsumenternas önskemål. Författarnas 
synpunkter tar sin början i grunden till att förstå 50+konsumenterna bottnar i att 
segmentera in dem efter inkomst, psykologiska faktorer, familjeförändringar och 
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pensionering. Gunter (1998, s 43 ff) är inne på samma linje. Oumlil och Williams (2000) 
fortsätter sitt resonemang med att förklara hur företag genom utbildning av sina anställda 
mer specifikt kan anpassa sin segmentering till att bättre förstå sig på 50+konsumenterna. 
Exempelvis menar författarna att hälsorelaterade faktorer kan ge nyttig 
konsumentinformation och att även vad en pensionering innebär för konsumenten. För 
vissa, anser Oumlil och Williams vidare, kan en nyvunnen fritid vara av såväl godo som 
ondo. Segmenteringen bör, enligt författarna, inriktas av hur konsumenten väljer att leva 
vidare i ett högt tempo eller om individen drar ner på det efter en pensionering. Oumlil 
och Williams (2000) sammanfattar sitt resonemang med att företag i sin segmenterings- 
strategi har ett flertal olika faktorer att beakta och på sikt kunna räkna ut följderna av. 
 
Psykografisk segmentering är, enligt Gunter (1998, s 46) ytterligare en variant där bland 
annat klassificering genom personlighetstest och vilka bakomliggande köpmotiverande 
faktorer som påverkar 50+konsumenternas beteenden. Leventhal (1997) menar att 50+ 
konsumenterna i större utsträckning än yngre motiveras av emotionella faktorer samtidigt 
som de påverkas mindre av objektiva värderingar och allmänt grupptryck. De fattar sina 
beslut själva, även om det ibland kan ta tid och därför måste marknadsförarna vara 
tålmodiga, menar Leventhal (ibid) avslutningsvis. Schiffman, Sherman och Mathur 
(2001) redogör för att segmentering bör göras inte bara genom ålderssegmentering utan 
även särskiljning via hur 50+konsumenterna ser på sig själva. Undersökningar gjorda av 
författarna delar in efter deras kognitiva ålder där de konsumenter som kände sig som 
cirka 50 år, och de som kände sig som 55 år. Båda gruppernas kronologiska åldrar var 
ungefär 63 år. Gruppernas segmenterades därefter in som ”nygamla” och 
”traditionalister”, där den senare gruppen upplevde sin kognitiva ålder som 55 år. 
Schiffman, Sherman och Mathur (2001) påpekar i sin undersökning att inga skillnader 
har upptäckts gällande demografiska faktorer, utbildning, hushållsinkomst och civilstånd. 
Författarna gör upptäckter på hur olika konsumtionsmönster har visat sig skilja mellan de 
”nygamla” och ”traditionalister”. Faktorer jämförda av författarna rör bland annat, 
priskänslighet, hur äventyrliga grupperna är, skillnader mellan könen och de olika 
grupperna, hur viktig hälsan är, hur viktigt det är att känna sig ung, hur shoppingbenägna 
de är, om information är av stor vikt, eller ej. 
 
Slutsatserna av Sherman, Schiffman och Maturs (2001) resonemang är att skillnader 
råder främst mellan hur äventyrliga konsumenterna känner sig. De ”nygamla” har en 
högre äventyrlig benägenhet, hävdar författarna samt att kvinnor dessutom, mer än män, 
är äventyrliga. Kvinnor mer än män fäster vikt vid rabatterbjudanden. ”Traditionalister” 
mer än ”nygamla” har större informationsbehov är ytterligare en viktig aspekt att ta 
hänsyn till, hävdar författarna vidare. Behovet av att behålla sin ungdom skiljer sig 
mellan de olika grupperna och även gällande kön. I gruppen ”nygamla” har kvinnorna ett 
större behov än männen, bland ”traditionalister” är det tvärtom. Noterbart är också att 
författarnas undersökningar visar på att kvinnor, mer än män, är prismedvetna. 
Sammanfattningsvis visar Sherman, Schiffman och Mathur (2001) i sina teorier och 
undersökningar på hur ovanstående faktorer är av stor vikt vid segmentering mot 
50+konsumenter samt hur de påverkar konsumenternas beteenden.         
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2.1.3  Segmenteringsattribut mot 50+konsumenter 
 
Moschis (2003) ger olika attribut vilka är mer, eller mindre, viktiga att ha i åtanke när 
företag segmenterar 50+konsumenterna. Det första attributet är bekvämlighet. 
Författaren menar att bekvämlighet kan uppfattas annorlunda av olika personer. 
Bekvämlighet är något som den äldre konsumenten värdesätter högt. Detta kan ske i form 
av till exempel närhet till butik eller enkelhet att göra affärer. Med enkelhet att göra 
affärer menar författaren att en äldre konsument uppskattar att man kan göra affärer via 
telefon eller Internet. En annan sak som författaren tar upp gällande bekvämlighet är att 
den äldre konsumenten anser att det är viktigt att det skall vara enkelt att använda en 
produkt eller service som företaget erbjuder. 
 
Det andra attributet är funktionalitet. Här menar författaren att det viktiga för en äldre 
konsument är att produkten som köps skall vara funktionell. Moschis skriver att den äldre 
konsumenten inte bryr sig om till exempel av hur andra konsumenter värdesätter en viss 
produkt och dess subjektiva egenskaper. Äldre konsumenter köper efter produktens nytta 
och dess objektiva värden istället, menar Moschis vidare. 
 
Det tredje attributet är kvalitet. Äldre konsumenter är, enligt författaren, mycket 
kvalitetsmedvetna. Författaren menar att de även är villiga att betala ett högre pris för att 
få en produkt eller service som håller hög kvalitet. Enligt Moschis är priset för en äldre 
konsument endast viktigt när kvaliteten på en service eller produkt är likvärdig mellan det 
som erbjuds på marknaden. 
 
Det fjärde attributet är tillit. Författaren menar att äldre konsumenter är mer 
riskmedvetna och föredrar problemfria produkter. Ett sätt att få sådana produkter är att 
köpa kända produkter från välkända märken, skriver författaren. 
 
Det femte attributet är personlig service. Personlig uppmärksamhet är viktigt för en äldre 
konsument som gör affärer i personlig kontakt med en säljare enligt författaren. Den äldre 
konsumenten värderar den personliga kontakten med säljaren högt och uppskattar när 
någon från det säljande företaget bryr sig om dem, skriver Moschis.  
 
Det sjätte attributet är Produktutveckling. Företag som utvecklar nya produkter eller 
förbättrar existerande produkter har lärt sig att man inte ska utveckla produkter som 
specifikt riktar sig till den äldre gruppen konsumenter, skriver författaren. Detta har, 
enligt författaren, gjort att fler företag utvecklar produkter och services som riktar sig till 
ett bredare segment, till exempel produkter som tillgodoser både äldre och yngre 
konsumenters behov. Följden av detta blir enligt författaren att eftersom produkterna 
skall kunna användas av både äldre och yngre så konstrueras till exempel 
förpackningarna på så sätt att de skall vara enkla att öppna och använda. Produkterna kan 
då användas av ett brett segment, men blir dock speciellt fördelaktiga för den äldre 
konsumenten.  
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2.2 SEGMENTERING INOM 50+SEGMENTET 

2.2.1 Kundprofiler 
 
Silvers (1997) tar upp tre kundprofiler beroende av deras livserfarenhet. 
 
Continuing care givers – Deras medelålder är 55 år och de tar stort ansvar för sina egna 
föräldrar, barnbarn eller egna hemflyttande barn. Denna kundgrupp värdesätter kvalitet 
på märke och vara högt. Konsumtionsbeteende för ”Continuing care givers” 
kännetecknas främst av kvalitet och att de är värdesökare. Gruppen eftersträvar att 
experimentera fram den bästa kvaliteten i förhållande till priset snarare än att hela tiden 
prova nya märken, menar Silvers. 

 
New me – Deras medelålder är 55 år. Detta är individer som enligt författaren har 
återupptäckt sin identitet efter till exempel en livskris, karriärsbyte eller något som helt 
förändrat livet. Enligt författaren är detta människor som gillar att prova nya märken.  
Konsumtionsbeteende – Författaren menar att denna grupp konsumenter är de som är 
väldigt noga när de gör stora köp, detta kan enligt författaren leda till byte av märke. De 
är också en grupp som är mycket hälsomedveten. Enligt författaren köper 68 % av denna 
grupp mat som är bra för deras hälsa även om mindre hälsosam mat skulle smaka bättre. 

 
Free birds – Deras medelålder är 69 år. Detta är människor som äntligen kan fokusera på 
sina egna behov och önskemål, enligt författaren. ”Free birds” är en grupp som, enligt 
Silvers, beroende av pensionering ofta är fri från krav av förpliktelser från familjelivet.  
Konsumtions beteende – Denna grupp har en vilja att spendera pengar, men håller igen 
lite angående hushållsartiklar. Eftersom gruppen är relativt fri från familjeförpliktelser är 
de en grupp som spenderar pengar på sådant som tillfredställer dem själva som till 
exempel bilar eller resor. Enligt författaren är de ett segment som gärna köper märken 
som är på rea eller sådant som de har rabattkuponger till. Detta leder enligt författaren till 
att ”Free birds” inte nödvändigtvis behöver vara lojala mot ett visst märke. 

 

2.2.2 Gerontograpics 
 
Nedanstående begrepp av Moschis visar på hur författaren belyser åldrandets effekter på 
konsumenter och hur segmenteringen dem emellan görs. Indelningen av begreppen är 
författarens egna och valen av namn ska ej fästas för stor betydelse. Inom ämnesområdet 
för äldre konsumenter används dock begreppen av ett flertal andra författare och 
gerontographics bör därmed ses som en accepterad teori inom det avsedda ämnes-
området.  
 
Moschis (1994, s 44) skriver om gerontographics (Individuella skillnader i en 
åldringsprocess) en metod där författarens begrepp påminner om psykografiska eller 
livsstilar. Skillnaden ligger dock i, hävdar Moschis vidare, att georontographics i mycket 
större avseende bygger på ett flertal dimensioner av åldrande. Författaren delar in 
processen i subgrupperingar. Dessa är: Healthy Hermits, Ailing Outgoers, Frail Recluses 
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and Healthy Indulgers. Nedan beskriver vi hur Moschis (1994, s 45 ff) karakteriserar 
dessa segment som Moschis (1994, s 45) menar bygger på behovsbaserade kluster. 
Moschis (ibid) beskriver segmenten övergripande som att de bygger på ett flertal 
karaktäriska, vilket även inkluderar demografiska och konsumtionsrelaterade behov. 
  
Healthy Hermits  
 
Dessa individer har god hälsa och många av dem jobbar fortfarande. Konsumenterna 
inom segmentet tenderar dock att vara osociala och är inte särskilt aktiva. Gruppen har 
dessutom ett litet behov av att konsumera såväl för det dagliga bruket som vad gäller 
fritidsartiklar. 
 
Ailing Outgoers 
 
Moschis (1994, s 46) beskriver att individer inom segmentet ”Ailing Outgoers” tenderar 
till att oroa sig för sin hälsa och befinner sig i en relativt dålig fysisk form. De är dock, 
menar Moschis vidare, socialt aktiva, ovilliga att ändra livsstil beroende av sin ålder, 
nyfikna på att lära sig och göra nya saker och är ofta pensionerade. ”Ailing Outgoers” är 
enligt författaren en utmärkt marknad för både produkter och tjänster. Deras behov av 
information och utländska produkter och tjänster är stort, samtidigt som de önskar sig en 
bättre finansiell ställning. Moschis (1994, s 48) särskiljer segmentet ”Ailing outgoers” 
från övriga genom att beskriva deras konsumtionsmönster. Skillnaden ligger i, menar 
författaren, att de är mer mycket mer benägna att betala kontant samt att de dock sällan 
betalar av en hel kreditskuld exempelvis vid månadsslutet. Avslutningsvis menar 
författaren att ”Ailing outgoers” har de mest positiva attityderna till att motta 
marknadsföringsinriktade budskap som är specifikt riktade till ”gamla”. 
 
Frail Recluses 
 
Äldre konsumenter inom kategorin ”Frail recluses” beskrivs av Moschis (1994, s 48) som 
oaktiva, i dålig fysisk form, socialt isolerade. Oftast är individer i segmentet pensionärer. 
Individer inom segmentet är även mer än individer inom de andra segmenten, oroade 
över sin fysiska säkerhet och känner sig därför tryggast i hemmet. Dock känner de inte 
alls på samma vis oro över sin finansiella ställning utan har snarare ett större behov av 
lättöppnade förpackningar och att förstå information på ett begripligt sätt, fortsätter 
Moschis. 
 
Healty Indulgers 
 
Segmentet ”Healty induglers” kännetecknas av Moschis (1994, s 48) av individer med 
god hälsa, självständiga, aktiva och relativt välbärgade. Författaren beskriver dem som 
socialt engagerade, att de vill ha ut mesta möjliga av livet och känner inte heller motstånd 
till att skämma bort sig själva. Behovet att selektiv individuell information är stort inom 
segmentet och fritidsaktiviteter består av allt ifrån att deltaga som funktionärer till att ge 
sig ut på äventyrliga resor – något som för övrig även segmentet ”Ailing outgoers” 
intresserar sig mycket för. Intresset för tekniska produkter och innovationer är större in 
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inom de andra segmenten, hävdar Moschis (ibid) vidare och har därmed givit följden av 
att de föredrar kredit före kontant betalning vid köp av varor och tjänster. 
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3. METOD 
 
I metodkapitlet redogöres för hur vi har gått tillväga när vi gjort vår undersökning. Vi 
motiverar vårt val av forskningsstrategi och vilka företag vi har valt att studera. Vi tar 
även upp hur vi gjorde vår fallstudie. Slutligen diskuteras metodproblemet.  
 

3.1 LITTERATURSÖKNING 
 
Vi har i vår litteraturstudie använt oss av olika databaser. Ebsco, Emerald och Helecon 
var de databasar som vi, genom sökord, använde oss av. Kombinationer av följande 
sökord har använts: 50+ AND customer, older AND customer, 50+ AND consumer, 
older AND consumer(s), marketing AND older consumer, marketing AND 50+ 
consumer(s), segmenting AND market segmenting. Även orden segmentation AND 
market segmention har använts. Genom de vetenskapliga artiklar som vi funnit lämpade 
för forskningen ifråga, har vi tack vare artiklarnas referenser funnit böcker att använda 
oss av vid den fortsatta undersökningen. Böckerna har också sökts genom den nationella 
databasen Libris och Luleå tekniska universitets egen bas, Lucia.  
 

3.2 FORSKNINGSSTRATEGI 
 
När vi skulle välja forskningsstrategi bestämde vi oss för att göra en fallstudie.  Strategin 
valdes med hänsyn till att vårt syfte med uppsatsen var att belysa hur företag segmenterar 
mot och inom segmentet 50+konsumenter. Genom att göra en fallstudie kunde vi genom 
en djupgående undersökning undersöka hur det aktuella företaget arbetade med dessa 
begrepp. Valet av fallstudie motiveras av att vi ansåg att en fallstudie skulle ge oss 
djupare information än exempelvis en surveyundersökning.  
 

3.3 VAL AV FALLSTUDIEFÖRETAG 
 
Vi har valt att göra vår fallstudie på två företag. Dessa företag är Norrmejerier och 
reseföretaget Grand Tours. Orsaker till valen av företag var att vi ville ha ett företag där 
produkten var av sällanköpskaraktär och ett företag där produkten var av dagligköps-
karaktär. Anledningen till att vi valde att göra studien på Norrmejerier var att vi ansåg att 
företaget har ett brett sortiment och därigenom kunde förväntas ha behov av att 
segmentera sina konsumenter för att produkterna bäst ska tillgodose ”rätt” konsument. 
Norrmejerier är ett livsmedelsföretag med 487 anställda. Företaget tillhandahåller 
marknaden med ca 260 livsmedelsartiklar. Eftersom Norrmejerier är ett dagligvaruföretag 
och säljer sina produkter mer eller mindre till olika målgrupper tyckte vi att de passade in 
i undersökningen angående segmentering. Norrmejerier bedriver verksamhet på sex orter 
i Norrbotten och Västerbotten och har sitt huvudkontor i Umeå.  
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Valet av Grand Tours gjordes därför att det är ett reseföretag som speciellt inriktar sig på 
äldre konsumenter. Eftersom företaget inriktar sig på äldre konsumenter trodde vi att vi 
skulle få en bra inblick av hur ett renodlat företag för en äldre målgrupp agerar i sin 
segmentering. Grand Tours är ett reseföretag som riktar sig mot äldre konsumenter och 
ägs av pensionärsföreningen PRO och Fritidsresor. Huvudkontoret för Grand Tours 
ligger i Stockholm. Företaget har 8 anställda. 
 

3.4 DATAINSAMLINGSMETOD 
 
Med datainsamlingsmetod menar Yin (1994, s 79) att man kan samla in data till en 
fallstudie genom ett flertal olika källor, exempelvis: personliga intervjuer, fysiska 
föremål, deltagande observation, direkt observation, och arkiverade dokument. 
 
Vi har i vår studie använt oss av telefonintervjuer. Det fanns två olika skäl till att vi inte 
gjorde personliga intervjuer. Anledningen till att vi gjorde en telefonintervju med 
Norrmejeriers Marknadschef och vice vd Bo Rasmussen var för att respondenten 
föredrog det. Anledningen till telefonintervjun var att Rasmussen tyckte det var onödigt 
att vi skulle åka till Umeå för en timmes intervju som vi lika gärna kunde göra per 
telefon. Kontakten med Rasmussen fick vi genom att vi gick in på Norrmejeriers hemsida 
och där hittade mejladresser till olika personer i ledningsgruppen. Vi fann det mest 
lämpligt att kontakta marknadschefen som även visade sig vara vice vd på företaget. Efter 
kontakt på mejl kom vi överens om en tid för intervju. När vi sedan skulle intervjua 
Grand Tours och företagets Managing director Tuwe Arvidsson, ansåg vi att vi inte hade 
de ekonomiska resurserna till en personlig intervju och tyckte att en till telefonintervju 
skulle fungerar bra. När vi etablerade kontakten med Grand Tours skickade vi ett mejl till 
deras kundservice som gav oss en mejladdress till Arvidsson eftersom han ansågs bäst 
kunna svara på våra frågor. Vi mejlade sedan Arvidsson och bestämde tid för intervju. 
Vid båda intervjuerna skickade vi frågeguiderna i förväg för att respondenterna bättre 
skulle kunna förbereda sina svar. Vi intervjuerna användes både högtalartelefon och 
bandspelare, vilket även respondenterna i förväg, accepterade. 
 
Denscombe (2000, s 15 f) menar att telefonintervjuer är en metod som är snabbare och 
billigare jämfört med personliga intervjuer. Genom intervjuer ansåg vi därmed kunna 
förklara invecklade frågor och i vissa fall ställa följdfrågor om svaret, med tanke på 
frågan, missuppfattats. Denscombe (ibid) skriver att en telefonintervju inte behöver vara 
sämre än en personlig intervju eftersom människor tenderar att vara lika ärliga vid en 
telefonintervju som en personlig intervju. Detta övertygade oss att göra en telefonintervju 
eftersom vi ville ha en så bra kvalitet på studien som möjligt. Vår studie är främst av 
kvalitativt slag. Enligt Denscombe (ibid) kännetecknas en kvalitativ studie av ord snarare 
än siffror. Syftet är enligt författaren att ge en djupare beskrivning där ett holistiskt 
perspektiv finns snarare än specifikt fokus. Med detta menar Denscombe (ibid) att man 
studerar hur saker och ting hänger ihop och exempelvis hur olika variabler är beroende av 
varandra, snarare än att studerar enskilda variabler. 
 

 13 



 METOD       

3.5 METODPROBLEM 
 
Enligt Denscombe (2000, s 250) skall forskningen ge samma resultat nu som vid ett 
senare tillfälle oavsett vem som gör undersökningen. Tillförlitligheten/reliabiliteten skall 
enligt Denscombe (ibid) ge samma slutsatser eller resultat vid nästa tillfälle. 
 
Gällande validiteten tyckte vi att personer på strategisk nivå inom marknadsföring inom 
respektive företag bäst skulle kunna besvara våra frågor. Eftersom frågorna dessutom 
skickats några dagar innan intervjutillfället gavs intervjurespondenten möjlighet att 
förbereda sig på våra frågor. Att skicka ut frågorna i förväg är nödvändigtvis inte bara av 
godo, utan det skulle även kunna ses som validitetssänkande eftersom respondenterna i 
förväg kunde förbereda ”passande” svar. Då vi genomförde intervjuerna använde vi oss 
av en högtalartelefon. Vid intervjuerna antecknade vi, men som komplement till 
anteckningarna använde vi oss av en bandspelare för att inte gå miste om viktig 
information. De hjälpmedel vi använt vid intervjuerna anser vi har stärkt reliabiliteten. 
 
För att öka validiteten i uppsatsen har vi i teoriavsnitten främst använt oss av 
segmentering som har fokus på äldre konsumenter. Eftersom vi valt företag vars 
verksamheter återspeglar både sällanköpsvaror och dagligvaror, men där syftet i båda 
fallen var att studera hur företag gör sin segmentering mot äldre konsumenter, anser vi att 
validiteten har stärkts genom att visa på en bredd och generaliserbarhet i studien. Även 
om Norrmejerier säljer till flera olika konsumenter, anser vi att företaget tack vare sina 
daglivaruartiklar och bredd var lämpligt att studera. För att öka validiteten utformades 
intervjufrågor som konkret skulle belysa inriktningen i teoriavsnitten, det vill säga, 
undvika ja- och nej svar utan snarare få intervjuoffret att mera djupgående beskriva hur 
till exempel segmenteringsvaribler kombineras och/eller analyseras vid val av 
segmentering. Vi tror inte att validiteten har minskats på grund av telefonintervjuerna 
eftersom vi kunde ställa följdfrågor vid missuppfattning av innebörden med frågeställ-
ningen. Vi tror även att validiteten har stärkts eftersom gatekeepers har varit hjälpsamma 
och tack vare detta givits information från kunniga personer inom respektive företag. 
Information som har erhållits vid intervjuerna, men av någon anledning legat utanför 
ämnet har inte tagits upp i empirin.  
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4. EMPIRI 
 

4.1 INTERVJU MED BO RASMUSSEN, VICE VD/MARKNADSCHEF, 
NORRMEJERIER 

 
Rasmussen berättar att Norrmejerier segmenterar på lite olika sätt, målgrupper, 
produkter, användningsområden och efter kunder. Kunder ska dock inte förväxlas med 
konsumenter, påpekar han, utan kunderna är de som betalar räkningarna och 
konsumenterna är de som använder produkterna, det vill säga, konsumerar dem. Orsaken 
till att Norrmejerier segmenterar är att mediabruset har ökat. Effekten av ett ökat 
mediabrus har medfört att Norrmejerier ständigt måste bli bättre i sin segmentering för att 
nå den avsedda målgruppen, menar Rasmussen.  Rasmussen berättar att ett specifikt 
produktsortiment endast mot 55+konsumenter fanns inom Norrmejerier fram tills för ett 
par år sedan i form av varumärket Gainomax som är en näringsdryck. Varumärket 
fungerade dock inte mot de äldre konsumenterna utan fick omarbetas till en ny målgrupp, 
inkluderande kroppsbyggare, säger Rasmussen vidare.  
 
Gällande de övergripande segmenteringsvariablerna: psykografiska, demografiska, 
geografiska och beteendemässiga menar Rasmussen att det finns väldigt olika varianter 
när det gäller 50+konsumenterna. Det är ett komplicerat segment, upplyser Rasmussen. 
Han förklarar därefter att exempelvis konsumenter av långfil oftast är en 50+konsument. 
Dekormässigt i butikerna segmenteras inte produkterna efter målgruppen, däremot 
arbetas det med att försöka ”dra isär” eftersom att konsumenterna av långfil, 
50+konsumenterna, är väldigt olik konsumenterna av lättfil. Tidigare var ålder en 
kraftigare segmenterings variabel än vad den är idag, anser Rasmussen. Han anser vidare 
att konsumenters värderingar har en större betydelse i och med att konsumenternas 
mentala ålder antingen kan vara 35 år eller 75 år fastän den faktiska, kronologiska ålder 
är 55 år. Rasmussen berättar att om exempelvis den aktuella köpgruppen för en produkt 
är 35-45 år men företaget väljer en kommunikativ målgrupp som är tio år yngre, det vill 
säga, 25-35 år. Syftet, menar han, är att för att kunna attrahera den äldre målgruppen 
användes exempelvis en frisk och ”hälsosam” tjej eller kille eftersom det är budskapet, 
känslan och de värderingar som den äldre konsumenten känner sig känslomässigt och 
ibland även fysiskt. Rasmussen menar på att till exempel produkter med låg fetthalt är 
något som äldre konsumenter köper i större uträckning. Anledningen till att det är så 
menar Rasmussen kan bero på att många län genomför hälsokontroller på personer i 
åldrarna 40 – 60 år och då sprids budskapet om att ha lägre fetthalt i maten. 
 
Rasmussen kan inte ge något entydigt svar på om 50+konsumer är mindre/mer 
priskänsliga men dock är de mer lojala mot varumärken visar undersökningar som gjorts. 
Mätningar av lojalitet mot ”egna märkesvaror” (EMV, enligt Rasmussen) är däremot 
högre bland yngre konsumenter än bland äldre, påpekar Rasmussen vidare.  
 
Rasmussen förklarar att företaget tar hjälp att inhämta information av mediabeordnings-
företag när Norrmejerier ska placera sin mediabudget. Mediabeordringsföretaget har 
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profiltyper på vem den ”typiske” konsumenten av ett sportprogram är i förhållande till en 
konsument av en viss tidning, etc. Med informationen kan därefter Norrmejerier 
exempelvis placera sin marknadsföring av långfil i en tidning eller i anslutning till ett 
sportprogram beroende av vilken målgrupp som eftersträvas att nås, i det här fallet dock, 
50+konsumenter. Nyckeln till att hitta den avsedda målgruppen handlar enligt Rasmussen 
om att ”göra läxan”.  Det vill säga, urskilja kundprofilerna hur de är, känner sig, vill vara 
och hur de använder produkterna. Idrottstyper, professorer, flerbarnsföräldrar är, menar 
han, exempel på olika profiler. Marknadsundersökningsföretag gör telefonintervjuer i 
syfte att finna konsumentprofiler. Ett annat sätt kan konkret gå ut på att tillfråga 
konsumenterna vid köp i butikerna avslutar Rasmussen. 
 

4.2 INTERVJU MED TUWE ARVIDSSON, MANAGING DIRECTOR PÅ 
GRAND TOURS 
 
Arvidsson berättar att Grand Tours segmenterar genom att man vänder sig mot 
konsumenter med en ålder över 55 år. Han menar vidare att till skillnad mot 
charterbolagens sol- och badresor, vilka är mer familjeinriktade, är Grand Tours resors 
syfte att konsumenterna ska resa ”till något”, exempelvis historiska och kulturella 
upplevelser. Arvidsson säger att äldre konsumenter är relativt individuella då de 
genomför sina köp. Med detta menas att äldre konsumenter inte är lika lättpåverkade av 
tryck utifrån som en yngre konsument. Däremot kan deras barn eller barnbarn försöka 
påverka att de skall ut och resa och uppleva saker, påpekar Arvidsson vidare.  
 
Arvidsson anser att ett beteende är något som konsumenterna bär med sig genom hela 
livet. Bara för att en person har blivit 55 år och senare pensionär innebär inte ett förändrat 
beteende. Beteendet styrs mer av intressen och återspeglar konsumentens val av resa mer 
än det faktum att konsumenten har passerat en viss ålder. Har en konsument exempelvis 
varit intresserad av golf hela livet blir givetvis golfresor av stort intresse även när 
konsumenten kommer upp i åren, menar Arvidsson vidare. En annan sak som han noterat 
är att en äldre konsument gärna vill ha personlig kontakt när man bokar sina resor. 
Anledningen till detta är att man då får en mer grundlig service och talar med personer 
som kan produkterna som säljs. Konsumenterna köper dock även resor över Internet, men 
i mindre utsträckning jämfört med familjer och yngre konsumenter. Under de senaste fyra 
åren har Arvidsson märkt en skillnad i beteendet hos sina kunder. Tidigare gick kunderna 
i långa led med reseledaren längst fram. Idag är kunderna tuffare och ställer helt andra 
krav på reseleverantören. Kunderna påpekar bristerna och ger sin syn på vad som är fel 
och har en helt annan benägenhet att reklamera resorna om man inte är nöjd. Arvidsson 
menar att företaget måste göra bra ifrån sig annars får man veta om vad man inte lyckats 
med.    
 
Arvidsson menar att 55+konsumenterna segmenteras genom företagets fyra 
produktområden. Han redogör vidare, vad respektive produktområde kännetecknas av. 
Traditionella rundresor görs både inom och utanför Europa. Kryssningar består av 
flodkryssningar i österled och av traditionella havskryssningar. Spa- och hälsoresor är det 
tredje produktområdet och består i hälso- och rekreationsresor inom hela Europa. Det 
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fjärde och sista produktområdet är långtidsresor. Det är något som sker om vintrarna och 
konsumenterna kan välja att stanna utomlands alltifrån ett par veckor till flera månader.  
Arvidsson menar att intresset att komma bakom den gamla järnridån i de forna 
östländerna är stort bland företagets konsumenter. Behov har medfört att Grand Tours har 
specialiserat sig inom området. Behovet av att uppleva historia, kultur och natur, anser 
Tuwe vara det intressantaste inslaget och motivet för Grand Tours konsumenter. För att 
snappa upp trender görs regelbundet produktkontroller där Arvidsson berättar att Grand 
Tours kunder får fylla i ett frivilligt formulär om vilka nya resmål som kan vara av 
intresse. Exempelvis har trenden med hälso- och sparesor kunnat förutses bättre tack vare 
produktkontrollerna, menar Arvidsson vidare.   
 
När man pratar om åldersintervaller så har vi ett internt språkbruk inom Grand Tours, 
säger Arvidsson. Intervallerna som vi pratar om kallas ”yngre äldre” och ”äldre äldre”, 
Åldersgränsen för grupperna går vid 75 år. Alltså när du passerar 75 år går du in i ”äldre 
äldre” segmentet. Han säger dessutom att när företagets kunder går in i det ”äldre äldre” 
intervallet så är det en helt annan typ av resor som efterfrågas. Då kan det vara tufft att 
klara av långa flygresor på grund av en sviktande hälsa. En annan sak som kännetecknar 
de ”äldre äldre” konsumenterna är att de är priskänsliga och kan avstå en resa för väldigt 
små prisskillnader. De ”yngre äldre” är däremot mer mån om kvalitet medan priset inte 
har lika stor betydelse, fortsätter Arvidsson. 
 
Arvidsson säger att företaget genom sin nischstrategi kan specialisera sig mot 
55+konsumenter och därmed undvika de stora charterströmmarna där man inte är 
konkurrenskraftiga. Även gällande reseledarna i företaget är inriktningen på vuxenhet 
avspeglad i form av äldre personer med mer pondus, livserfarenhet och säkerhet, menar 
Arvidsson. Reseledarna är oftast bosatta på resmålet och är mellan 30 och 40 år gamla.  
Enligt Arvidsson delar vuxna en smak, helt enkelt en vuxen smak.  Som exempel tar han 
upp att när man åker med Grand Tours skall man inte behöva råka ut får en livligt röjande 
22-åring. De som reser med oss delar en vuxen smak och attityd till resandet och 
intressesfärer som vuxna har, på så sätt reser man med likasinnade. Oavsett om man är 55 
eller 75 år delar man intressen.  
 
Arvidsson menar att äldre konsumenter absolut kan tänka sig att prova nya produkter. 
Spa- och hälsoresor är enligt honom en produkt som bara funnits i ca två år och nu håller 
denna produkt på att bli den mest omtyckta. Kan vi bara på ett övertygande sätt väcka 
intresse hos resenären att resan är gjord specifikt för dig och att du får valuta för 
pengarna, då är man definitivt villig att prova på nya produkter, säger Arvidsson. Även  
Grand Tours har märkt att trycket på företagets resor har ökat i och med att fler och fler 
blir äldre, och det är något som medfört fler bokningar, säger Arvidsson. Han anser att ett 
skäl kan vara det namnbyte från Seniorresor till Grand Tours som företaget genomförde 
den 1 januari, år 2004. Namnbytet har medfört en ökad tillströmning av bokningar 
eftersom konsumenterna numera inte undrar om man måste ha uppnått en viss ålder för 
att kunna resa med företaget. En annan positiv sak med namnbytet är, enligt Arvidsson, 
att man med det nya namnet inte känner sig uthängd som senior. 
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5. DISKUSSION AV FALLEN 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera den information vi erhållit från våra intervjuer. Vi 
kommer att utgå från den teori vi har samlat in och sedan jämföra den med empirin för 
att därigenom kunna analysera materialet vi insamlat. 
 
Arvidsson berättar att Grand Tours segmenterar genom att man vänder sig mot 
konsumenter med en ålder över 55 år. Arvidsson menar vidare att till skillnad mot 
charterbolagens sol- och badresor, vilka är mer familjeinriktade, är Grand Tours resor 
syfte att konsumenterna ska resa till något exempelvis historiska och kulturella 
upplevelser. 
 
Rasmussen berättar att Norrmejerier segmenterar på lite olika sätt, målgrupper, 
produkter, användnings områden och efter kunder. Kunder ska dock inte förvecklas med 
konsumenter, påpekar han, utan kunderna är de som betalar räkningarna och 
konsumenterna är de som använder produkterna, det vill säga, konsumerar dem. 
 
Kotler et al, menar att segmentering innebär att man delar upp en marknad i grupper av 
köpare med olika behov, karaktärsdrag eller beteende. Rasmussens förklaring av 
segmentering är att det är en uppdelning av någonting. Arvidsson ger ingen direkt 
definition av segmentering utan beskriver att företaget skiljer sig från traditionella företag 
genom att de vänder sig mot konsumenter över 55 år och att man inte tillhanda håller sol- 
och badresor. 
 

5.1 SEGMENTERING MOT 50+KONSUMENTER 
 
Författare menar att det råder skillnader mellan äldre och yngre konsumenter. Äldre 
konsumenter är mer heterogena i sina beteenden. Med detta menas att de är mer 
individuella och inte faller för trender och grupptryck. Arvidsson menar att äldre 
konsumenter är relativt individuella då de genomför sina köp. Med detta menar han att 
äldre konsumenter inte är lika lättpåverkade av tryck utifrån. Arvidsson säger däremot att 
deras barn eller barnbarn kan försöka påverka att de skall ut och resa och uppleva saker. 
 
Rasmussen talar om att näringsprodukten Gainomax inledningsvis var inriktad på de 
äldre konsumenterna, men att konceptet inte fungerade för den äldre målgruppen. 
Rasmussen menar vidare att företaget inte framställer de äldre konsumenterna som gamla 
i exempelvis marknadsföringen. Wolfe menar att äldre konsumenter bäst bemöts 
individuellt genom ”one-to-one-basis”. Arvidsson beskriver att deras äldre kunder främst 
föredrar att bli bemött på ett personligt plan. Han märker att anledningen är att kunderna 
anser sig få en mer grundlig service och får tala med personer som har kunskap om 
produkterna som säljs. De äldre kunderna köper även resor över Internet, men i mindre 
utsträckning jämfört med familjer och yngre konsumenter, menar Arvidsson, vidare. 
Wolfe skriver om hur förståelsen av underliggande motivationsfaktorer kan ge företag 
bättre stöd i sin segmentering. Arvidsson är noga med att påpeka att Grand Tour förmår 
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kunderna att resa ”till något” i stället för de traditionella bolagen som han menar lockar 
kunder med att resa ”ifrån något”.  Wolfe skriver även att äldre konsumenter fäster stor 
vikt med sociala familjeband och att de ekonomiskt hjälper både sina barn och barnbarn. 
Arvidsson ser en tydlig skillnad mellan sina kunder där kunder över 75 år tänker mycket 
mer på sina barn och barnbarn, men inte speciellt mycket på sig själv.  
 

5.1.1 Segmenteringsvariabler 
 
Olika segmenteringsvariabler redogör ett flertal författare om där de övergripande, 
beskrivna av bland annat Kotler, är geografiska, psykografiska, demografiska och 
beteendemässiga. Vid våra intervjuer framkom att geografisk segmentering förekom i 
liten omfattning. Vare sig Arvidsson eller Rasmussen segmenterar sina äldre 
konsumenter efter regioner, landskap eller klimat. Gällande demografisk segmentering, 
menar Rasmussen, att ålder tidigare var en viktig segmenteringsvariabel, men att fokus på 
livsstil och andra personliga karaktärsdrag hemmahörande under psykografisk 
segmentering är av större betydelse vid företagets segmentering. I samklang med Gunters 
teorier om beteende och värderingar menar Rasmussen att konsumentens kronologiska 
ålder kan vara antingen äldre eller yngre, på ett mentalt plan. Rasmussen menar att om 
köpgruppen för en produkt har en ålder mellan 45 och 55 år då används en kommunikativ 
målgrupp med en lägre ålder, t ex. 35-45. Moschis teori om att inte kategorisera äldre 
konsumenter enbart efter deras ålder då marknadsföring ska genomföras är något som 
samstämmer med Norrmejeriers marknadsföring, exempelvis via sin TV-reklam. Gunter 
menar att psykografisk segmentering innebär att företag genom personlighetstest kan 
urskilja vilka köpmotiv som påverkar 50+konsumenternas beteenden.   
 
Arvidsson segmenterar Grand Tours kunder efter företagets fyra produktområden. 
Arvidsson menar att utifrån kundens intressen, kunskaper och specifika önskemål, kan 
Grand Tours kategorisera en viss kund och därefter föreslå ett lämpligt resmål. Gunters 
teori om köpmönster och psykologisk gruppering är exempel på indelning som 
samstämmer med Grand Tours segmenteringsvariabler eftersom de främst delar in sina 
kunder efter intressen, beteenden i form av högre personlig service och livserfarna 
reseledare. Arvidsson berättar att Grand Tours bygger sina arrangemang utifrån 
produktkontroller i syfte att finna nya trender inom resebranschen. Ökade arrangemang 
kring hälso- och spa-resor tog sitt ursprung genom kundernas önskemål, menar 
Arvidsson.  
 
Exempelvis Oumlil och Williams menar att genom kunnigare personal kan företag bättra 
anpassa sin segmentering och därigenom tillgodose särskilda önskemål. Arvidsson 
framhäver företagets reseledares betydelse för kundernas önskemål och hur 
segmenteringen av om kundernas pensionering har frambringat ett behov av 
långtidsresor. Arvidsson menar att tack vare pensioneringen har äldre personer större 
möjligheter att åka under perioder när övriga resenärer inte kan, det vill säga, lågsäsong.  
 
Beteendemässing segmentering redogör författare för indelningar av grupper avseende 
vissa kunskaper och attityder. Arvidsson menar behovet av att utröna mer och att de forna 
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öststaterna har medfört ett ökat fokus mot resor i österled, främst i form av 
flodkryssningar. 
 
Gunter menar att beteendesegmentering även kan röra produkter. Rasmussen menar att 
produkten långfil främst är konsumerad av 50+konsumenter. Näringsdrycken Gainomax 
var till en början segmenterad efter beteende mot 50+konsumenter. Men Rasmussen 
menar att attityden, användningsområdet ej samstämde med de äldre konsumenterna utan 
varumärket fick omarbetas mot en ny, yngre målgrupp rörande bland annat kropps-
byggare, som senare visade sig fungera bättre. 
  
Ett flertal författare tar upp betydelsen att segmentera 50+konsumenterna efter deras 
inkomster, familjelivscykel och kön, även benämnt som demografiska segmenterings-
variabler. Rasmussen hävdar att Norrmejerier ibland använder sig av demografisk 
segmentering av 50+konsumenterna i och med att de ibland segmenterar vissa erbjudande 
till föräldrarna fastän produkten egentligen är avsedd för deras barn.  
 
Teorier av främst Sherman, Schiffman och Mathur menar att olika konsumtionsmönster 
finns mellan olika äldre konsumenter och skillnaderna ligger i priskänslighet och 
benägenhet för äventyr. Arvidsson säger att indelning mellan en kund över 75 år 
betecknas som en ”äldre-äldre” och att kunderna mellan 55 och 75 år kategoriseras som 
”yngre-äldre”. Segmenteringen rör främst ekonomiska aspekter eftersom de ”äldre-äldre” 
är mycket mer priskänsliga än de ”yngre-äldre”, fortsätter Arvidsson vidare. Han menar 
att inte bara inkomsten styr segmenteringen mellan åldersegmenten ”äldre-äldre” och 
”yngre-äldre” utan att även hälsoaspekten skapar en skillnad mellan grupperna. De 
”äldre-äldre” och deras oro inför sin egen hälsosituation medför att de föredrar kortare 
resor och flygtider, ibland upp till en-dagars-turer. Arvidsson använder inte ordet 
”äventyrlig” i sin beskrivning av skillnader utan nöjer sig med att konstatera att vissa 
kunder har en högre benägenhet att prova nya resmål oftare än andra. Rasmussen menar 
konsumenter med ålder kring 55 år är ett ekonomiskt köpstarkare segment än 
konsumenter i 70-årsåldern. 
 

5.1.2 Segmenteringsattribut gällande äldre konsumenter 
 
Moschis redogör för att flera segmenteringsattribut är viktiga att ha i åtanke: 
bekvämlighet, funktionalitet, kvalitet, tillit, personlig service och även produktutveckling. 
Rasmussen menar att lättöppnade förpackningar tillverkas för att samtliga konsumenter 
ska gynnas. Teorier menar även de att produkter inte ska vara särskilt utpekade och 
tydligt riktade mot ”äldre” utan ska kunna användas av alla generellt.  
 
Att sedan bekvämligheten i form av en förbättrad produktutveckling främst gynnar de 
äldre konsumenterna är dock i sig inga problem, menar Moschis. Gällande Grand Tours 
ligger bekvämligheten i att äldre kunder både kan välja att göra sina bokningar via 
personlig service eller via mejl. Personlig service är viktigt för Grand Tours, upplyser 
Arvidsson. Han menar att det även är viktigt i fråga om eventuella reklamationer 
eftersom kunderna har blivit tuffare och påpekar fel och brister som företaget kan 
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reparera i syfte att höja tilliten och därmed förmå kunden att göra en ny resa, det vill 
säga, ett nytt köp.  
 
Håller resan en hög kvalitet i och med att den motsvarar kundens förväntningar kommer 
priset att ha en svagare betydelse och möjligheter för högre tillit har därmed stärkts, 
menar Arvidsson vidare. Arvidsson pratar även om att vissa konsumenter dock har en 
tendens att fokusera på priset. Han menar att de som gör detta är de ”äldre äldre” som kan 
reagera över väldigt små differenser i priser. 
 
Rasmussen vet inte om Norrmejeriers konsumenter är villiga att betala ett högre pris men 
tillstår däremot att yngre konsumenter är mer lojala mot EMV-varor jämfört med äldre 
konsumenter. 
 

5.2 SEGMENTERING INOM 50+SEGMENTET 
 
Silvers och Moschis tar upp olika profiltyper som kan användas vid segmentering. Olika 
beteenden och värderingar kan exempelvis ligga till grund för hur ett företag bör 
segmentera mot en viss profiltyp. Norrmejerier förklarar att de tar hjälp av 
mediebeordringsföretag för att ta reda på vilken kund som är rätt för en viss typ av 
produkt som skall säljas. Som exempel tar Rasmussen upp att mediebeordringsföretaget 
kan ta fram var man kan nå en kund som skall köpa en sportrelaterad produkt, 
beordringsföretaget kan då som exempel säga att dessa konsumenter läser Aftonbladet 
och att det är där man bör annonsera för att nå dessa kunder.  Rasmussen tar även upp att 
man tar hjälp av marknadsundersökningsföretag som gör telefonintervjuer och 
butiksintervjuer av konsumenter i syfte att finna konsumentprofiler. Några profiltyper 
som Rasmussen tar upp kan vara idrottstyper, professorer och flerbarnsföräldrar. "New 
me" och "Frail recluses" är profiltyper som Moschis och Silvers tar upp och som har 
vissa likheter med Norrmejeriers konsumentprofiler då de tycker hälsan och lättöppnade 
förpackningar är av stor betydelse.  När vi pratat med Arvidsson uppfattar vi det som att 
de inte sorterar in kunderna efter profiltyper. Arvidsson menar på att vuxna delar smak, 
attityder och intressesfärer vad som gäller resandet. Oavsett om man är 55 eller 75 år 
delar man intressen enligt Arvidsson.  
 
Moschis skriver att hans profiltyper ”Ailing outgoers” och ”Healthy induglers” har ett 
innovativt beteende och därav villiga till att prova nya produkter och/eller tjänster. 
Arvidsson har upplevt att Grand Tours kunder inte har något emot att prova nya resmål. 
Spa- och hälsoresorna har bara funnits i ett par år och är på väg att bli det mest populära. 
Han hävdar vidare att kundernas behov att prova något nytt resmål beror på hur väl 
Grand Tours kan intressera att resan verkligen motsvarar kundens förväntningar. 
Relateringar till Norrmejeriers hälsoprodukter kan även göras eftersom äldre 
konsumenter tenderar till att föredra produkter med låg fetthalt. Anledningen, menar 
Rasmussen, är att det i de flesta län görs hälsokontroller på personer i åldrar 40-60 år. 
Kontrollerna hjälper till att sprida ut budskapet och förkunna värdet av låg fetthalt. 
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6. DET HÄR KOM VI FRAM TILL 
 
I detta kapitel kommer vi att dra slutsatser samt att göra en återkoppling till syftet. 
Slutsatserna bygger på de föregående kapitlen i vår uppsats. Kapitlet kommer att 
behandla svaren på våra forskningsfrågor och sedan mynna ut i förslag till fortsatt 
forskning. 
 

6.1 HUR SEGMENTERAR FÖRETAG MOT 50+ KONSUMENTER? 
 
Efter att ha samlat in teori och empiri gällande den första forskningsfrågan tycker vi oss 
kunna dra vissa slutsatser. Vi kan från empirin dra slutsatsen att både Norrmejerier och 
Grand Tours använder sig utav segmentering mot äldre konsumenter, även om den inte är 
direkt synlig utan snarare blir en indirekt segmentering. Enligt oss förefaller det som om 
Norrmejerier köper in mycket av den information företaget använder. Eftersom 
Norrmejerier baserar sin marknadsföring utifrån undersökningföretagens information kan 
företaget därefter använda sin segmentering och via mediabeordringsföretag nå ut till de 
avsedda konsumenterna. Vi tycker att Norrmejerier främst använder sig av 
beteendemässiga och psykografiska variabler och inte speciellt mycket av geografiska 
och/eller demografiska. Med detta menar vi att företaget till stor del segmenterar efter 
livsstilar, värderingar och attityder.  
 
Gällande Grand Tours segmentering fick vi uppfattningen att företaget inte alls har 
uttänkt segmenteringsstrategi. Däremot använder sig företaget indirekt av segmentering 
av ett flertal olika varianter vilka tar sin grund utifrån Grand Tours olika 
produktområden.   
 
Vi tycker att Grand Tours indirekt använder sig av beteendemässiga, psykografiska och 
demografiska variabler. Med indirekt segmentering menar vi att företaget utifrån 
kundernas önskemål, förväntningar, intressen, livsstil och delvis ålder erbjuder och ger 
förslag på resmål som verkar stämma överens med kundens behov och förväntningar. 
Kunden kan exempelvis ha speciella intressen men på grund av en sviktande hälsa inte 
möjlighet till en lång flygresa. Slutsatsen blir att Grand Tours därmed kan segmentera in 
kunden efter ett visst intresse men dock i kombination med en hälsoaspekt. Det kan 
avgöra om Grand Tours föreslår kunden en rundresa i Asien eller kortare tur i Ryssland, 
exempelvis.  
 
Geografisk segmentering verkar inte förekomma i någon större omfattning i vare sig 
Norrmejerier eller Grand Tours. Orsaker som vi ser det torde vara att båda företagen 
snarare arbetar utifrån konsumenternas behov och produkternas beskaffenhet mer än var 
konsumenterna, exempelvis, är lokaliserade. Utan att vi hade syftet att jämföra två 
företag, anser vi att Grand Tours tack vare sin nischade verksamhet har en djupare 
förståelse av de äldre konsumenterna och att segmenteringsvariablerna är mer riktade mot 
den aktuella målgruppen. Norrmejerier har ett bredare produktsortiment och därmed ett 
vidare spektrum av kunder, men har trots det, utarbetade strategier via exempelvis 
undersökningsföretag, för hur de ska särskilja karaktärsdrag mellan olika konsumenter, 
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bland annat äldre konsumenter. Grand Tours tar däremot, redan i sin verksamhets-
inriktning, sin utgångspunkt mot 55+konsumenter. 
 
Även segmenteringsattributen har anammats av båda företagen, dock i olika omfattning. 
Attributen anser vi, med hänsyn till dess natur, innehar en större betydelse för Grand 
Tours eftersom deras verksamhet bygger mer på upplevelser och förväntningar än vad 
fallet är för Norrmejerier. Segmenteringsattributens betydelse för Norrmejerier ligger 
främst i att produkten smakar gott, är hälsosam och att förpackningar är lättöppnade för 
de äldre konsumenterna.  
 
Ytterligare värt att notera tycker vi att begreppet 50+konsumenter verkar ha en 
underordnad betydelse för segmenteringen av äldre konsumenter. De beteendemässiga 
och psykografiska variablerna har en starkare betydelse i våra undersökta företag än vad 
en demografisk faktor, som ålder är, har. Segmenteringen efter konsumenternas ålder 
skiljer sig först efter en försämrad hälsa, på grund av en hög ålder. 
 
6.2 HUR SEGMENTERAR FÖRETAG INOM 50+ SEGMENTET? 
 
Eftersom Norrmejerier köper in mycket av informationen är det inte företaget själva som 
konkret gör segmenteringen. Vi ser dock inte något problem med detta eftersom det är 
hur den inhämtade informationen används för att nå och tilltala de äldre konsumenterna 
som i slutändan är viktigt för Norrmejerier. Tack vare informationen byggs karaktärsdrag 
upp som vi anser formar profiltyper. Att profiltyper sedan inte samstämmer med 
teoriernas profiler av äldre konsumenter är en annan sak. Likheter finns dock mellan 
vissa av dem. Slutsatsen är att Norrmejerier använder konsumentprofiler, genom att den 
inhämtade informationen exempelvis visar vem en ”typisk” konsument av långfil är. 
Skillnaden är att det inte är företaget självt som segmenterar in profiler utan intervjuer 
gjorda av undersökningsföretag skapar dem. Inte heller Grand Tours anser vi har 
utpräglade profiltyper även om vissa kombinationer av beteenden leder till en viss 
profiltyp. Exakta matchningar mot teori inom området kan inte ses men tack vare att 
Grand Tour försöker lyssna in sina kunders önskemål blir segmenteringen mer 
individualiserad och nischad än vad den blir inom Norrmejerier, anser vi. Märk väl att vi 
inte lägger några värderingar i vad som är en ”bättre” metod utan vi nöjer oss med att 
konstatera att de båda gör på olika sätt och att det verkar, utifrån respektive företag, vara 
ett fungerande system. 
 
Sammanfattningsvis vill vi påstå att en teoriernas framhävande att äldre konsumenter bör 
uppmärksammas och fästas större förståelse för är något som vi håller med om. 
Segmenteringen av äldre konsumenter bör dock ha en underliggande innebörd eftersom 
konsumenterna inte vill förknippas som äldre. Segmenteringen bör därför riktas på ett 
individuellt plan utan kategorisering och homogenisering av personen i fråga. 
Utgångspunkten i segmenteringen bör därför ta sin grund i de beteendemässiga och 
psykografiska variablerna för att därefter i mesta möjliga mån kunna kombineras ihop till 
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en allt djupare individuell segmentering. I vår filosofiska segmenteringsutopi bör därför 
varje enskild människa vara sin egen profiltyp.  
 
Har vi i vår uppsats levt upp till vårt syfte? Det vill säga har vi kunnat belysa hur företag 
gör när de segmenterar mot äldre konsumenter? Eftersom både Norrmejerier och Grand 
Tours verkar inom olika branscher där det ena företaget säljer varor och det andra säljer 
tjänster i en smalare nisch, konkret inriktad mot äldre konsumenter, är det inte särskilt 
konstigt att de gör på olika sätt. Vi tycker att syftet är belyst eftersom vi visat på de 
skillnader och likheter som råder mellan de båda företagen. Generalisering till andra 
företag bör kunna göras i och med att psykografiska och beteendemässiga variabler 
tenderar till att vara av största betydelse. Företag som är mer specialinriktade mot äldre 
konsumenter gör dock klokast i att likt Grand Tours gå vidare i sitt segmenteringsarbete 
för att mer konkret nå specifika och individuella profiltyper. Med andra ord bör alltså en 
nischad affärsrörelse gå längre i sin segmentering än företag som utgår ifrån företagets 
produkter och därmed säljer många flera olika artiklar till ett flertal olika segment. 
 

6.3 TEORETISKT OCH PRAKTISKT BIDRAG 
 
Vi har i uppsatsen belyst hur företag gör när de segmenterar mot äldre konsumenter. Vi 
har undersökt två företag i olika branscher och funnit att företaget som säljer 
sällanköpsvaror mer konkret använder sig av segmentering. Företaget i 
daglivarubranschen använder främst segmenteringen som ett instrument till sitt val av 
marknadsföring mot den aktuella målgruppen. Den undersökta empirin stämmer alltså 
delvis mot teorin, främst gällande psykografiska och beteendemässig segmentering, vars 
kopplingar har diskuterats tidigare i uppsatsen. Båda våra fallstudieföretag bortser även 
ifrån ren ålderssegmentering, vilket även det var i enlighet med teorin. Geografisk och 
demografisk segmentering har däremot ingen eller en relativt liten betydelse vid 
segmentering mot äldre konsumenter. Skillnader mot teorin gäller främst gällande de 
demografiska variablerna då de i vårt fall mestadels anammats av Grand Tours. Även 
skillnader mellan teori och empiri när det gäller segmentering inom 50+segmentet har 
funnits. Ett mer nischat företag har en djupare och mer individanpassad segmentering än 
ett företag med ett brett artikelsortiment.  
 
Slutligen visar vår studie att företag är medvetna om de äldre konsumenterna men 
beroende av sin verksamhet väljer att gå olika brett och djupt i sin segmentering. 
Skillnader beror delvis på att det ena företaget är ett daglivaruföretag och det andra 
verkar inom branschen för sällanköpsvaror. Norrmejerier har inte heller på samma sätt 
kontakt med sina konsumenter på det sätt som Grand Tours har och det gör det svårare att 
få djup och en mer konsumentprofilierad segmentering, anser vi. Betydelsen av en djup 
segmentering och nära konsumentkontakt kan aldrig överskattas och ska företag nå 
specifika konsumenter med olika egenskaper, behov och intressen bör därför en djup och 
konsumentprofilerad segmentering av äldre konsumenter komma till stånd om företag 
verkligen har tänkt sig att nå ut till äldre konsumenter. 
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6.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
Eftersom en nischad segmentering blir individualiserad i slutändan så tycker vi att ett 
intressant område till fortsatt forskning skulle kunna vara hur företag skapar hållbara 
relationer till äldre konsumenter. Är det till exempel någon skillnad i företags relationer 
mellan äldre och yngre konsumenter?  
 
Ett annat förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att göra en konsumentstudie där 
äldre konsumenter intervjuas i syfte att belysa hur de anser sig bemötta av företag och 
varför äldre konsumenter agerar på ett visst sätt. 
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide Grand Tours 
  

Företagsbeskrivning 
 
- Historik (om företaget) 
- Antal anställda 
- Produkter (till exempel sortimentsbredd) 
- Vilka arbetsuppgifter har du? 

 
Frågor: 

 
1. Vad innebär segmentering för er? 
2. Bedömer ni marknaden av 50+konsumenter som homogen eller heterogen? 
 
3. Märker ni att 50+konsumenter har ett visst beteendemönster och i så fall hur? 
4. Hur segmenterar ni mot 50+konsumenter (till exempel geografiskt, psykografiskt, 

beteendemässigt och/eller demografiskt)? 
5. Använder ni er av åldersintervaller? 
6. Hur märker ni i fall 50+konsumenter är villiga att betala ett högre pris jämfört 

med yngre och i så fall varför tror ni? 
 
7. Försöker ni sortera in kunderna efter profiltyper (till exempel egna köpmönster 

kombinerat med livsstil, hälsa eller något annat)? 
 

8. Märker ni i fall äldre konsumenter är villiga att prova nya produkter, till exempel 
hälsoprodukter? 

9. Känner ni till era kunders köpmotiv och vilka är dessa i så fall? 
10. Segmenterar ni på olika sätt mot en pensionerad konsument jämfört med en 

konsument som fortfarande är i arbetslivet. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

BILAGA 2 
 
 
Intervjuguide Norrmejerier 

 
Företagsbeskrivning 
 
- Historik (om företaget) 
- Antal anställda 
- Produkter (till exempel Sortimentsbredd) 

         - Vilka arbetsuppgifter har du?    
 

Frågor: 
 

1. Vad innebär segmentering för er? 
2. Bedömer ni marknaden av 50+konsumenter som homogen eller heterogen? 
3. Har ni speciella produkter avsedda för 50+konsumenter? 
4. Märker ni att 50+konsumenter har ett visst beteendemönster och i så fall hur? 
5. Hur segmenterar ni mot 50+konsumenter (till exempel geografiskt, psykografiskt, 

beteendemässigt och/eller demografiskt)? 
6. Använder ni er av åldersintervaller? 
7. Hur märker ni i fall 50+konsumenter är villiga att betala ett högre pris jämfört 

med yngre och i så fall varför tror ni? 
8. Försöker ni sortera in kunderna efter profiltyper (till exempel egna köpmönster 

kombinerat med livsstil, hälsa eller något annat)? 
9. Märker ni i fall äldre konsumenter är villiga att prova nya produkter, till exempel 

hälsoprodukter 
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