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Författare: Kaisa Ekqvist 

Handledare: Martin Amsteus och Joachim Timlon 

Titel: Lite mer än bara träning- en studie om relationsmarknadsföring och 

kundlojalitet inom gymbranschen 

 

Bakgrund: Intresset bland allmänheten för träning och hälsa har blivit allt större, vilket 

har medfört att även intresset för gymbranschen har ökat. I och med aktörernas snarlika 

utbud krävs det dock någonting utöver själva träningen för att få kunderna att stanna 

kvar inom organisationen. Relationsmarknadsföring blir allt mer utspritt med dess 

långsiktiga tänk, något som dock saknas utförligare beskrivningar samt analyser inom 

för den svenska gymbranschen.  

 

Syfte: Att beskriva samt analysera hur aktörer inom gymbranschen kan använda sig av 

relationsmarknadsföring i sitt arbete med att skapa lojala kunder som väljer att stanna 

inom organisationen.  

 

Metod: Studien har byggts på en kvalitativ forskningsmetod, där en fallstudie med fyra 

aktörer inom gymbranschen har tillämpats.  

 

Resultat/slutsatser: Det har i studien flertalet gånger framkommit kopplingar mellan 

teori och empiri som visar på att aktörerna inom gymbranschen använder sig av 

relationsmarknadsföring till stor del i sitt arbete. Det är mycket fokus på personalens 

bemötande, men även på att göra sina medlemmar motiverade till att träna. Det som 

även lyfts fram är vikten av att i relationen med kunderna sprida kunskap kring 

träningen, samt att arbeta för att medlemmarna ska träna aktivt. 

 
 
Nyckelord 
Relationsmarknadsföring, kundlojalitet, tjänsteerbjudande, kunder, personal, intern 
marknadsföring 
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Author: Kaisa Ekqvist 

Supervisor: Martin Amsteus and Joachim Timlon 

Title: A little more than just exercising - A study on relationship marketing and 

customer loyalty within the gym industry 

 

Background: The interest among the public for exercising and health have increased 

lately, with the result that the interest in the gym industry has increased as well. With 

companies having similar offerings, it requires something beyond this basic offering to 

get customers to remain in the organization. Relationship marketing is becoming more 

popular with its long-term thinking, but there is a gap of detailed descriptions and 

analyzes of the Swedish gym industry. 

 

Purpose: To describe and analyze how actors in the gym industry can use relationship 

marketing in its efforts to create loyal customers who choose to stay within the 

organization. 

 

Method: The study was built on a qualitative research, where a case study with four 

companies in the gym industry have been applied. 

 

Results / Conclusions: This study has several times revealed connections between 

theory and empirical data that shows that companies in the gym industry use 

relationship marketing in a large part of their work. There is a lot of focus on the 

attitude of the staff, but also on making the members motivated to exercise. It also 

highlighted the importance of spreading knowledge in the relationship with the 

members about exercising and its effects, and also to try to get the members to exercise 

actively.
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1 Inledning 
I följande kapitel ges läsaren en inblick i gymbranschen och dess historia samt situation 

i dagsläget. Efterföljande problemdiskussion tar upp varför ämnet är intressant att 

studera och denna del leder sedan fram till syftet med tillhörande forskningsfrågor. 

Studiens avgränsningar presenteras även kortfattat, samt hur uppsatsen är upplagd.   

 
1.1 Bakgrund 
Ämnet för uppsatsen är friskvårds- och hälsobranschen, med fokus på segmentet 

gymverksamheter och kundlojalitet inom dessa. Friskvårds- och hälsobranschen har 

under de senaste årtiondena ökat kraftigt i Sverige, något Broberg och Winroth (2004) 

menar beror på det samhälle vi lever i. Allt fler människor mår relativt bra ekonomiskt, 

det finns inga krig här, folk utbildar sig generellt mer samt massmedia har en stor 

påverkan på oss. Detta får som resultat att vårt intresse för pengar i det stora hela 

minskar och att vi mer är ute efter självförverkligande och utmaningar. Även 

upplevelser står mer i fokus och identitetsskapande sker genom val av livsstil. Folk 

upplever även mer stress och tiden ses som något dyrbart, samtidigt som kunskapen om 

effekterna av kost och träning bara ökar (Broberg & Winroth, 2004). 

 

Enligt Söderström (1999) var det under 80- och 90-talet som friskvårds- och 

hälsobranschen började växa kraftigt. 1990 ska det ha funnits 350 registrerade gym i 

Sverige, för att bara fem år senare vara uppe i 585 gym. Då det finns vissa oklarheter 

kring vad som var tillåtet att klassificera som gym, är siffrorna endast ungefärliga. Den 

markanta ökningen syns dock tydligt. Det kom även allt fler aktörer inom hälsokost, 

försäljare av träningskläder samt massageverksamheter. Även om de olika 

verksamheterna är utspridda på olika arenor, menar Broberg och Winroth (2004) att de 

har det gemensamma syftet att få oss att må bra, samt att uppnå ett välbefinnande på 

fysisk, psykisk, social samt existentiell nivå. Det handlar därmed om att främja en 

hälsosam livsstil med tillhörande levnadsvanor.  

 

Begreppet gym, menar Söderström (1999), användes i svenskt tryck för första gången 

1980. Då var betydelsen för ordet en lokal där fysisk träning sker och då främst 

styrketräning, vilket bottnar i att gymmen till en början var en plats dit enbart just 

styrketränare gick. Ungefär kring samma tid drar den ideella idrottsföreningen Friskis & 

Svettis (2014) igång sina jympapass som sedan blir allt mer populära. Det handlade 

enligt Broberg och Winroth (2004) mest om att uppmuntra till fysisk aktivitet, samtidigt 
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som gemenskap och sociala relationer skapades. Det är dock inte förrän mitten på 90-

talet som de även börjar ha gym på sina anläggningar, då som ett komplement till sin 

jympa (Friskis & Svettis, 2014). Utvecklingen har efter detta enligt Broberg och 

Winroth (2004) gått åt fler och fler anläggningar som kombinerar styrke- och 

motionsträning, med breda utbud både för individer och grupper. De flesta gym kan 

idag erbjuda pass som aerobics, step, yoga, spinning samt body pump, och det kommer 

nyheter i utbuden hela tiden. Allt fler gym erbjuder även annat än just träning, 

exempelvis sjukgymnastik, massage eller kostrådgivning. Det är därmed utbudsmässigt 

inte mycket som skiljer aktörerna på marknaden åt från varandra (Broberg & Winroth, 

2004). 

 

Till en början handlade träningsverksamheter enligt Broberg och Winroth (2004) inte så 

mycket om att tjäna pengar, utan snarare om att som ovan nämnts få fler att bli fysiskt 

aktiva. Den stora ökningen av aktörer inom gymbranschen i kombination med det ökade 

intresset från befolkningen av detta upplägg på träning, har dock lett till att majoriteten 

av gymmen blivit rent kommersiella. I och med det ökade intresset finns det även stora 

summor pengar inom branschen. Bara mellan åren 2006 och 2010 ökade några av de 

största aktörerna på marknaden sin omsättning med i snitt 80 procent (Nya Affärer, 

2012). Enligt Widmark (2012) fanns det år 2012 lite drygt 1200 gym i Sverige, med 

sammanlagt cirka 1,2 miljoner medlemmar. Detta innebär att av den svenska 

befolkningen på cirka 9,5 miljoner personer har nästan 13 procent ett medlemskap på ett 

gym, vilket är markant högre än genomsnittet för Europa på drygt 6 procent (Widmark, 

2012). 

 

1.2 Tidigare forskning 
Forskning kring gymbranschen är relativt svår att hitta, troligtvis på grund av att 

intresset för detta område så nyligen skapats. Söderström (1999) kom relativt tidigt ut 

med sin forskning kring gymkulturens logik. Söderström presenterar i sin forskning 

sambandet mellan gym, kropp och samhälle. Bland annat framkommer olika typer av 

besökare, exempelvis nybörjaren, rehabtränaren samt komplementstränaren. Likaså tar 

Söderström upp de viktigaste anledningarna till att folk tränar, vilket bland annat var att 

bygga muskler, att känna sig i god fysik samt att skapa en inre tillfredsställelse. Vidare 

presenteras att den logik som finns inom gymkulturen bygger på ordning, rutiner och 
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system, med utgångspunkt från dagens konsumtionssamhälle i kombination med de 

kroppsideal som råder (Söderström, 1999). 

 

Tio år senare kom Hedblom (2009) ut med sin version av gym- och träningskulturen 

med inriktning på just Sverige. Hedblom tar upp två olika anledningar till att folk väljer 

att gå till ett gym, där den ena handlar om att forma sin kropp samt att känna sig 

hälsosam. Den andra anledningen handlar om att socialisera med andra medlemmar som 

är på plats. Dock poängteras även att dessa anledningar kan skifta för en kund från dag 

till dag. Även i denna forskning tas olika typiska gymbesökare upp, samt där pekas även 

på hur unika olika individer kan vara och att det då är svårt att hitta vad som är rätt och 

fel gällande träning. Forskningen visar ändå att vissa generella rätt och fel kan slås fast, 

men att det i det långa loppet snarare handlar om att upptäcka vad som fungerar bäst för 

varje individ (Hedblom, 1999). 

 

Cubitt (2006) tar upp problemet med hur majoriteten av gymmen ser på sina 

medlemmar samt anskaffandet av dessa. Det är många gånger som kunderna nästan 

glöms bort så fort de har skrivit på för att bli medlemmar. Marandi och Harris (2010) tar 

istället upp vikten av hur personalen på gymmen beter sig gentemot medlemmarna, där 

bemötandet kan få stor effekt. Dock har inte något konkret kring kundlojalitet inom 

gymbranschen som ämne kunnat hittas, utan det behövs här ytterligare forskning inom 

området.  

 
1.3 Problemdiskussion 
Godson (2009) menar att trots den starka koppling som finns mellan lönsamheten för ett 

företag och företagets förmåga att långsiktigt behålla sina kunder, är det allt för många 

som förbiser denna koppling. Att locka till sig nya kunder får ofta istället ta huvuddelen 

av marknadsföringsresurserna. Det innebär att de kunder som redan finns ofta hamnar i 

skymundan. Vad som krävs för att behålla de existerande kunderna under en längre 

tidsperiod är att företaget särskiljer sig på något sätt så att kunderna vill komma tillbaka. 

Godson (2009) tar även upp vikten av att företag skapar långsiktiga relationer till sina 

kunder, samt vilken utmaning det kan vara. Denna strävan efter långsiktiga relationer 

till kunderna är något som Gummesson (2008) benämner som relationsmarknadsföring, 

vilket är menat att öka lönsamheten.  

 



  
 

4 

I och med tidigare nämnda ökning och stora intresse för träning bland allmänheten, 

lyfter Cubitt (2006) fram att alldeles för många gym endast har fokus på att skaffa fler 

medlemmar och aktörerna inom branschen glömmer på så sätt bort de medlemmar som 

redan finns. Hon menar vidare att gymmen infaller i en falsk trygghet om att 

medlemmarna har bundit upp sig i ett år, men de tänker inte på att de efter detta år kan 

välja någon av konkurrenterna istället eller lägga av med träningen helt. Detta bekräftar 

Johan Thor1, verksamhetschef på Friskis & Svettis i Jönköping, då han hävdar att redan 

efter första året väljer i snitt 30 procent av de nya medlemmarna att avsluta sitt 

medlemskap (2014).  

 

Vidare framför Cubitt (2006) att många aktörer inom gymbranschen lockar med 

exempelvis en gratis introduktion i gymmet, en träningsväska eller fri träning i någon 

vecka vid köp av medlemskap. Detta är enligt henne inte tillräckligt, utan gymmet 

behöver hela tiden under medlemskapet visa för kunden varför denne ska stanna. Detta 

är något som även Marandi och Harris (2010) håller med om, då de hävdar att en stor 

del i skapandet av lojala kunder exempelvis handlar om hur servicepersonalen agerar 

gentemot kunderna.  Det är särskilt tre typer av kunder som ser personalens bemötande 

som viktigt och ibland även avgörande för om de stannar eller inte på ett gym. Dessa 

kunder är de som tar lågt eget ansvar för sin träning, de som är oerfarna i gymmet samt 

de med sämre självförtroende. Det är enligt Cubitt (2006) även avsevärt mycket 

billigare att behålla existerande medlemmar än att lägga resurser på att värva nya, även 

om det på kort sikt kan verka bättre att fokusera på anskaffandet av fler medlemmar. 

 

Tidigare nämnda faktum att aktörerna inom gymbranschen idag erbjuder ett relativt 

liknande grundutbud, medför enligt Cubitt (2006) att de tenderar att i kundens ögon 

vara relativt lika. Själva träningen kan kunderna få även hos andra aktörer, alltså är det 

genom andra typer av åtgärder som de kan utmärka sig för att behålla medlemmarna och 

få dem att känna att det är värt att stanna hos det aktuella gymmet. Följaktligen är det ett 

problem att det saknas en beskrivning samt analys av hur aktörer inom gymbranschen 

kan arbeta med relationsmarknadsföring för att skapa lojala kunder, då detta i nuläget 

mer är beskrivet i generella termer och inte specifikt för den svenska gymbranschen.  

 

                                                
1 Johan Thor, Verksamhetschef Friskis & Svettis Jönköping, samtal den 7 februari 2014 
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1.4 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att beskriva samt analysera hur aktörer inom gymbranschen 

kan arbeta med relationsmarknadsföring för att skapa lojala kunder, både redan 

existerande samt nya, som väljer att stanna inom organisationen. Detta syftet har brutits 

ner i följande forskningsfrågor: 

  

1. Vad föreslår teorin gällande hur aktörer med hjälp av relationsmarknadsföring 

kan skapa lojala kunder som stannar? 

 

2. Hur arbetar aktörer inom gymbranschen för att skapa lojala kunder som 

stannar? 

 

3. Hur kan aktörer inom gymbranschen arbeta med relationsmarknadsföring för 

att skapa lojala kunder som stannar? 

  

1.5 Avgränsningar 
Arbetet omfattar de fyra mest välkända gymaktörerna i Jönköping, vilka är Friskis & 

Svettis, Nordic Wellness, Nordic Club samt Cardio Club.  

 

1.6 Uppsatsens övergripande upplägg 
De tre forskningsfrågorna kommer att besvaras under olika delar av uppsatsen. 

Forskningsfråga 1 besvaras under kapitel 2 Teoretisk referensram, då den berör vad 

teorin säger om användandet av relationsmarknadsföring. Svaret presenteras även i en 

kortare sammanfattning i slutet av kapitlet.  

 

Forskningsfråga 2 besvaras genomgående i kapitel 4 Resultat, då den behandlar hur 

aktörerna inom gymbranschen arbetar för att skapa lojala kunder .  

 

Forskningsfråga 3 besvaras sedan i kapitel 5 Analys, då detta kapitel binder samman de 

två första forskningsfrågorna till hur arbetet med relationsmarknadsföring kan gå till 

inom gymbranschen.  

 

Slutligen presenteras en sammanfattning av forskningsfrågorna under kapitel 6 Slutsats, 

med hänsyn till uppsatsens syfte.  
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogörs för den teori som ligger till grund för uppsatsens 

undersökningsområde. Detta kapitel ämnar besvara forskningsfråga 1, vilket även sker 

genom en kortare sammanfattning i slutet av kapitlet.  

 
2.1 Relationsmarknadsföring 
2.1.1 Skillnad mellan transaktions- och relationsmarknadsföring 
Grönroos (2008) hävdar att det finns två perspektiv att se på marknadsföringen som är 

varandras motsatser, där det ena handlar om transaktioner och det andra om relationer. 

Transaktionsmarknadsföringen har sedan 1970-talet ansetts vara det grundläggande 

inom marknadsföring, där målet är att sälja så mycket som möjligt. Fokus ligger på att 

underlätta själva transaktionen av varor mot pengar och det riktar sig till både nya och 

gamla kunder. Organisationen distribuerar genom marknadsföringen ett i förväg 

producerat värde till kunden. Pengar som avsätts till att vårda relationer till redan 

existerande kunder är i detta perspektiv nästan obefintligt. Det vanligaste säljargumentet 

är priset och det görs som tidigare nämnts ingen skillnad mellan befintliga och nya 

kunder. Detta perspektiv kan vara effektivt när organisationer behöver skaffa nya 

kunder. Dock framför Grönroos (2008) att det blir allt vanligare och framför allt 

viktigare att företagen arbetar med att behålla de kunder som redan finns. 

Transaktionsmarknadsföringen passar då inte lika bra, utan det är där som 

relationsmarknadsföringen istället kommer in (Grönroos, 2008). 

 

Framförallt inom tjänsteverksamheter är relationer en viktig komponent enligt Grönroos 

(2008), då det i princip alltid förekommer någon typ av interaktion mellan 

organisationen och kunden. Han menar vidare att genom att fokusera på denna 

interaktion och då se kunden som en relationspartner, anläggs grunden till vad som är 

relationsmarknadsföring. Det utbyte som transaktionsmarknadsföringen fokuserar på 

görs även här, dock ligger fokus på att det sker i de relationer som finns och på ett för 

båda parter tillfredsställande vis. Vidare menas att om relationerna sköts väl kan detta 

komma att leda till fortsatta affärer mellan parterna, där en kontinuerlig interaktion samt 

kommunikation nästan gör det svårt att avgöra när det faktiska utbytet sker. Till skillnad 

från transaktionsperspektivet där värdet produceras i förväg, skapas värdet i 

relationsperspektivet istället av kunden själv vid användning av produkten eller tjänsten, 

men även vid interaktion med leverantören. Fokus för marknadsföringen blir därför att 

vid alla kontakter som kunden har med organisationen kunna stödja den värdeskapande 
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process som pågår, vilket innebär att alla företagets funktioner genomsyras av ett 

markandsföringstänk (Grönroos, 2008). 

 

2.1.2 Taktik och strategi 
Grönroos (2008) tar upp vissa saker som organisationer bör tänka på för att lyckas med 

sin relationsbaserade marknadsföring. Till att börja med handlar det om att sträva efter 

att få direkt samt nära kontakt med sina kunder. Det krävs att företagen vet vilka deras 

kunder är för att på så sätt kunna skapa förtroende hos dem. Målet skulle kunna sägas 

vara att ge varje kund individuell behandling, men varje steg i den riktningen är bättre 

än att inte känna sina kunder alls. Något annat som Grönroos (2008) tar upp är vikten av 

att samla relevant information om sina kunder i en databas. Detta dels för att all 

personal enkelt ska kunna få en bild av vem den aktuella kunden är vid exempelvis ett 

samtal med denne, men det är även användbart i rent marknadsföringssyfte. Databasen 

kan bland annat användas för segmentering av kunderna, för att enklare rikta 

marknadsföringen samt mer översiktligt se vad för olika typer av kunder som finns. 

Ytterligare en faktor har att göra med hur företaget ser på kunden och sin konkurrens. 

Det gäller här att skapa ett totalt tjänsteerbjudande, för att på så sätt inte konkurrera 

enbart med själva priset och huvudtjänsten, utan även med allt runt omkring. Här har 

bland annat personalen en stor betydelse för att strategin ska bli framgångsrik. Detta 

kräver en väluppbyggd intern marknadsföring, något som kommer förklaras närmare 

under 3.1.6 Serviceprocessen och leveranssystemet. Relationsmarknadsföring innebär 

enligt Grönroos (2008) även att ha ett långsiktigt fokus, där det inte handlar om att 

endast sälja idag utan att kunden även finns kvar i framtiden. Företagen strävar här efter 

att på sikt nå önskade resultat, vilket i vissa fall kan innebära olönsamma transaktioner 

till en början men som över tiden utvecklas till att bli mer lönsamma (Grönroos, 2008). 

 

2.1.3 Tjänstekonkurrens och servicelogik 
I stycket ovan nämns Grönroos (2008) rekommendation om att skapa ett totalt 

tjänsteerbjudande, där priset inte får fokus. Även Godson (2009) tar upp detta med 

prisets obetydelse och benämner det tjänstekonkurrens. Detta innebär att det inte är 

priset som olika företag konkurrerar kring, utan det är vad de erbjuder som är viktigt. 

Kunden ska här känna att det inte är några problem att betala ett lite högre pris, då den 

kundupplevelse som ges är värd detta. Det ultimata hade varit för organisationerna att 

använda priset och erbjudanden för att locka till sig nya kunder och att genom 

exemplarisk service behålla de redan befintliga. Dock kan detta ses som orättvist från de 
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lojala kunder som finns, då de inte får ta del av vissa bra erbjudanden trots sin lojalitet. 

Det är därför viktigt att komma ihåg att aldrig som företag utnyttja sina lojala kunder, 

utan fortsätta att på olika sätt uppmuntra dem till att stanna (Godson, 2009). 

 

Grönroos (2008) hävdar att företagens huvudprodukt eller tjänst i många situationer inte 

längre går att konkurrera med, utan det krävs en utveckling av denna och därmed 

bildandet av olika komponenter vilka höjer värdet för kunden. För att göra detta krävs 

det att företaget använder sig av en servicelogik, vilket även kan kallas för 

serviceperspektiv. Servicelogiken handlar om den värdeskapande process som redan 

tagits upp kring relationsmarknadsföring, då denna bygger på just ett serviceperspektiv. 

Alla aktiviteter som görs inom servicelogiken handlar om att underlätta för kunderna, 

för att deras värdeskapande ska gå så enkelt som möjligt. Företagets olika resurser 

interagerar med kunden, som har en viktig roll som medproducent av det önskade 

värdet. Företagets roll blir här att tillsammans med kunden skapa dennes upplevda 

värde. Det blir då som nämnts tidigare viktigt att hela organisationen har detta 

servicetänk, då varje instans som kunden har kontakt med bidrar till dennes upplevelse 

av tjänsten (Grönroos, 2008).   

 

2.1.4 Tjänsteerbjudandet 
För att kunna konkurrera med sitt tjänsteerbjudande, är det enligt Grönroos (2008) 

viktigt att ha koll på just detta. Han tar upp fyra steg i arbetet med att utveckla samt 

arbeta med sitt tjänsteerbjudande, där det första är utveckling av tjänstekonceptet. 

Nästkommande steg är utveckling av det grundläggande tjänstepaketet samt av ett 

utvidgat tjänsteerbjudande. Det sista steget handlar om styrning av image och 

kommunikation (Grönroos, 2008). Dessa steg kommer förklaras utförligare nedan. 

 

Själva tjänstekonceptet är enligt Grönroos (2008) det som avgör vilka avsikter 

organisationen har. Det tjänstepaket som senare utvecklas har därmed sin utgångspunkt 

i tjänstekonceptet. I nästa steg, det grundläggande tjänstepaketet, anser Grönroos (2008) 

att tjänsten bör delas upp i tre olika typer av tjänster; kärntjänster, möjliggörande samt 

värdehöjande tjänster. Kärntjänsten blir då det som gör att företaget ens existerar, det 

vill säga det huvudsakliga syftet. För att denna kärntjänst ska kunna nyttjas av kunderna 

krävs det ytterligare tjänster som hjälper till med detta, det vill säga möjliggörande 

tjänster. Detta kan exempelvis vara en receptionsdisk, men också medlemskort som 

används till inregistrering vilka kan ses som möjliggörande varor. Den tredje 
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tjänstetypen, värdehöjande, liknar de möjliggörande förutom att de fyller olika 

funktioner. Dessa tjänster påverkar inte om kärntjänsten kan användas eller inte, utan de 

är till för att dels öka tjänstens värde men också för att differentiera sig från de tjänster 

som konkurrenterna erbjuder. Även här kan det förekomma fysiska ting som är till för 

att öka tjänsteerbjudandets kvalitet, vilka då kallas värdehöjande varor. Även om de 

möjliggörande tjänsterna är obligatoriska kan dock även dessa utvecklas på ett sätt som 

särskiljer sig från konkurrenternas, för att på så sätt konkurrera ytterligare (Grönroos, 

2008). 

 

När det grundläggande tjänstepaketet är framtaget, har enligt Grönroos (2008) företaget 

bestämt vad det är kunderna ska få. Vad som däremot saknas är hur detta ska levereras 

eller upplevas, vilket steget om det utvidgade tjänsteerbjudandet fokuserar på. Här 

kombineras det grundläggande tjänstepaketet med tre andra faktorer, vilka är tjänstens 

tillgänglighet, kundens medverkan samt den interaktion som sker med 

tjänsteorganisationen. Tjänstens tillgänglighet kan ha att göra med personalen och deras 

kunskap, öppettider, den geografiska placeringen, anläggningens interiör och exteriör, 

den utrustning som finns och även hur många andra kunder som samtidigt nyttjar 

anläggningen (Grönroos, 2008). 

 

Faktorn kundens medverkan har enligt Grönroos (2008) att göra med att kunden själv 

kan påverka hur denne upplever tjänsten. Värdet skapas därmed även av kunden och 

denne är även medproducent av själva tjänsten, i och med att en tjänst både produceras 

och konsumeras samtidigt. Det är därmed många gånger upp till kunden vilket resultat 

denne får av tjänsten, då det dels handlar om dennes egen ansträngning men också 

vilken information denne delger och därmed vilka förutsättningar tjänsteorganisationen 

får för att göra kunden nöjd. Olika tjänster kräver dock olika stor kundmedverkan, där 

det i vissa fall är kunden som gör majoriteten av arbetet själv men med hjälp av 

företagens system och resurser. Hur servicemötet samt det grundläggande tjänstepaketet 

upplevs beror sedan på dels ovan nämnda tillgänglighet samt till vilken nivå kunden 

förstår och hittar sin roll i serviceprocessen. Dock påstår Zeithaml, Bitner och Gremler 

(2009) att kunderna många gånger förstår sin roll och dess vikt, men att de inte är 

kapabla till eller saknar viljan att utföra det som krävs. De tar upp träningsanläggningar 

som ett exempel och menar att även om en instruktör ger träningsprogram till kunden 

och stöttar, är det ändå kundens arbetsschema, motivation eller andra faktorer som 
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avgör hur resultatet blir. Om kunden inte utför sin del av tjänsten kommer den inte 

heller att bli lyckad, vilket då beror på kundens inaktivitet (Zeithaml et.al., 2009). 

 

Grönroos (2008) pekar även på att interaktionen mellan kund och företag spelar stor 

roll. Denna faktor täcker all interaktion som sker, så som med personalen och deras 

bemötande, med fysiska resurser som utrustning och omklädningsrum, med 

bokningssystem och hemsidor samt interaktionen med de kunder som befinner sig där 

samtidigt och därmed blir en del i serviceprocessen. I många tjänstesammanhang är det 

flera kunder som samtidigt använder eller skapar tjänsten, vilket enligt Zeithaml et.al. 

(2009) kan bidra till exempelvis väntetider om någon del av tjänsten inte är tillgänglig 

för tillfället. Det finns dock både positiva och negativa aspekter med hur kunder kan 

påverka varandra, där Zeithaml et.al. som negativt nämner störande beteenden, att det är 

för mycket folk eller att kundernas förväntningar på tjänsten är på olika nivåer. Den 

positiva påverkan kunderna kan ha på varandra handlar istället om att skapa rätt 

stämning, att stötta eller hjälpa varandra samt för vissa om den sociala biten. Om 

interaktionen mellan kund och företag brister kan detta enligt Grönroos (2008) få till 

följd att även företag med väl genomtänkta grundläggande tjänstepaket upplevs som 

sämre, då det är hela tjänsteupplevelsen som räknas.  

 

Det sista steget som Grönroos (2008) tar upp gällande tjänsteerbjudandet är image och 

kommunikation. Om ett företag har en positiv image kan detta göra att 

tjänsteupplevelsen förstärks, men motsatt gäller också då en negativ image kan dra ner 

tjänsteupplevelsen. Det blir därmed viktigt för företagen att arbeta med just image och 

kommunikation, för att på så sätt få ett ännu starkare tjänsteerbjudande. Genomtänkta 

marknadskommunikationsaktiviteter så som annonser, PR eller hemsidor kan i längden 

stärka ett företags image och även ha en direkt påverkan på hur tjänsten upplevs. Även 

word of mouth-kommunikation är väsentlig för ett företags image både på kort och lång 

sikt, då andra kunders åsikter och tankar många gånger väger tyngre än vad företaget 

själva säger i sin kommunikation. En positiv kommentar från en kund kan göra att en 

annan kund också uppmärksammar detta positiva eller får sin egen åsikt förstärkt, 

samtidigt som en negativ kommentar från en kund kan förändra den upplevelsen som en 

annan kund får. Godson (2009) framför att organisationerna ska vara försiktiga med hur 

de behandlar sina kunder i känsliga situationer, eftersom risken annars är att företagets 

rykte skadas genom negativ word of mouth.  
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2.1.5 Kärnvärde och mervärde 
Grönroos (2008) väljer att dela upp kundens upplevda värde i två delar, vilka är 

kärnvärde och mervärde. Kärnvärdet kan förklaras som den grundläggande tjänsten som 

kunden betalar för och förhållandet mellan pris och värde för detta. Mervärde är istället 

förhållandet mellan de tilläggstjänster som företaget erbjuder och de kostnader för 

relationen som dyker upp under relationens gång. Det finns dock både positivt och 

negativt mervärde, där positiva faktorer kan vara exempelvis trevlig och hjälpsam 

personal eller snabba åtgärder om fel uppstår. Negativt mervärde skapas då 

tilläggstjänsterna innebär oförutsedda ansträngningar från kundens sida, vilket skulle 

kunna ske vid exempelvis strulande teknik, ointresserad personal eller långa väntetider. 

Många gånger när negativt mervärde upplevs av kunder är detta på grund av att 

företaget inte ser alla sina processer som tjänster, utan enbart som administrativa sysslor 

som måste göras. Detta kan dra ner även det bästa kärnvärdet och benämns då som 

värdeförstörare, eftersom det ger en dålig bild av företaget samt i värsta fall även extra 

kostnader för kunden (Grönroos, 2008).  

 

Det har under lång tid enligt Grönroos (2008) varit populärt bland företag att säga att de 

arbetar med ”att skapa mervärde” för sina kunder. Dock menar han att alla inte verkar 

ha koll på vad detta innebär, det vill säga vilka tjänster som verkligen tillför något till 

kundernas upplevda värde. Den vanligaste tolkningen av mervärde är att det ska vara 

något nytt som blir till något litet extra för kunden. Här menar han att många lägger 

fokus fel, då det inte spelar någon roll hur mycket extra som ges till kunderna om det 

fortfarande existerar värdeförstörare som drar ner på kärnvärdet. Därför bör dessa 

värdeförstörare i första hand ses över för att hitta lösningar som leder till att det 

upplevda värdet för kunden förbättras samtidigt som relationen mellan kund och företag 

utvecklas. Det är först när detta är åtgärdat som nya värdeskapande varor eller tjänster 

kan adderas till tjänsteerbjudandet om det ska få önskad effekt. Det handlar därmed inte 

om att konstant tillföra nya tjänster för att skapa mervärde, utan att i första hand 

fokusera på att förbättra det som redan görs inom kundrelationerna (Grönroos, 2008). 

 

2.2 Serviceprocessen och leveranssystemet 
Serviceprocessen har genomgående hittills nämnts och kommer nedan tas upp mer i 

detalj samt med tillhörande delar. Grönroos (2008) beskriver serviceprocessen som 

processen där själva tjänsten skapas för kunden samtidigt som kunden även upplever 
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den, vanligen även som medproducent. Leveranssystemet hör även detta till 

serviceprocessen, då en tjänst inte kan levereras på samma sätt som en tillverkad vara 

förflyttas från exempelvis ett lager till en butik. Istället levereras tjänsten samtidigt som 

den produceras, vilket innebär att den blir en del av den serviceprocess som sker för 

kunden. För att förstå bakomliggande faktorer till serviceprocessen presenteras först 

dock kortfattat tjänstemarknadsföringstriangeln, se Figur 3.1, med de olika delarna 

extern marknadsföring, intern marknadsföring samt slutligen interaktiv marknadsföring. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Tjänstemarknadsföringstriangeln (egen, fritt efter Grönroos, 2008)  

 

Den externa marknadsföringen innebär enligt Zeithaml et.al. (2009) den kommunikation 

som företaget gör ut mot både existerande samt potentiella kunder i form av 

annonsering, PR samt direktmarknadsföring. Det är enligt Grönroos (2008) här som 

löften ges till kunderna om vad de kan förvänta sig om de väljer just denna 

tjänsteleverantör. Den interna marknadsföringen handlar enligt Zeithaml et.al. (2009) 

om att företaget erbjuder de resurser som krävs till personalen för att de ska ha 

möjlighet att uppfylla de löften som har avgetts ut mot kunderna. Det kan vara allt från 

att rekrytera rätt personer till att utbilda samt motivera dem. Har inte personalen rätt 

inställning eller vet vad företaget står för, fallerar tjänstemarknadsföringstriangeln och 

företaget får svårt för kunna stå fast vid vad de lovat. Genom att personalen är 

motiverade i sitt arbete skapas dock större möjligheter för att löftena kan hållas. 

Slutligen är det i den interaktiva marknadsföringen som det avgörs om löftena kan 

hållas eller inte. Grönroos (2008) hävdar att den interaktiva marknadsföringen 
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uppkommer vid en interaktion mellan företaget och köparen. Det är här det avgörs om 

det kommer att skapas en relation mellan de båda parterna samt om köparen har för 

avsikt att återvända eller inte. Interaktionen äger rum i det som kallas servicelandskap, 

där företaget representeras av personalen i frontlinjen. Då en interaktion bygger på att 

båda parterna aktivt agerar mot varandra, får kunden en stor roll som medproducent till 

hur serviceprocessen kommer att se ut, något som förklarades mer utförligt ovan under 

rubriken 3.1.4 Tjänsteerbjudandet (Grönroos, 2008). 

 

2.2.1 Servicelandskap 
Enligt Grönroos (2008) kan tjänsteleverantören inom vissa gränser kontrollera den miljö 

där serviceprocessen äger rum. Detta är något som företagen bör lägga fokus på, för att 

på så sätt skapa en bättre kontroll över servicemötet och vad kunden upplever i detta. 

Det har även framkommit att företagets personal kan bli påverkade av den fysiska miljö 

som de vistas i, vilket kan ses som ytterligare ett skäl till att arbeta med detta. Denna 

ovan nämnda miljö där tjänsten levereras samt där en interaktion sker mellan företag 

och kund kallas enligt Zeithaml et.al. (2009) för servicelandskap. De menar vidare att 

detta servicelandskap kan delas upp i tre kategorier, vilka är Omgivning och miljö, 

Design, utrustning och funktionalitet samt Skyltar, symboler och utsmyckningar 

(Zeithaml et.al., 2009). Dessa presenteras var för sig nedan.  

 

Zeithaml et. al. (2009) beskriver omgivning och miljö som sådant som påverkar 

människans fem sinnen. Grönroos (2008) exemplifierar med temperatur i lokalen, ljud 

och musik samt lukter. Det är faktorer som enligt Zeithaml et.al. (2009) kan påverka hur 

en kund uppfattar samt reagerar i en viss miljö. De nämner vilken effekt musik har 

visats ha på kunders upplevelse i servicelandskapet, där kunder visat sig trivas bättre 

och spendera mer tid i lokaler där musiken passar deras smak. Omgivnings- och 

miljöfaktorer går ofta relativt obemärkt förbi, men uppfattas enligt Zeithaml et.al. desto 

mer ifall de skapar obehag för kunden genom att inte uppnå önskad standard. Ett 

exempel som nämns är ifall luftkonditioneringen i en lokal inte fungerar som den ska, 

då detta kan komma att påverka kundens upplevelse negativt (Zeithaml et.al., 2009). 

 

Nästa kategori som Zeithaml et.al. (2009) tar upp är design, utrustning och 

funktionalitet, vilket de beskriver som hur lokalen ser ut samt vad den innehåller. Hur 

tjänstemiljöerna är utformade samt dess funktionalitet är viktigt i och med att de oftast 

finns till för att tillfredsställa ett behov hos kunden, där sådana faktorer kan bli 
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avgörande för hur kunden upplever miljön. Desto viktigare blir det även för sådana 

tjänster där kunden till större del är på egen hand och inte assisteras av personal hela 

tiden, då kunden i dessa fall förväntar sig att utrustning ska fungera som det ska samt att 

besöket i servicelandskapet ska gå problemfritt. Zeithaml et. al. menar även att 

servicelandskapets design är speciellt viktig i bland annat lokaler där fritidsaktiviteter 

utförs, då det kan påverka hur nöjda kunderna blir med sitt besök samt den allmänna 

upplevelsen.  

 

Skyltar, symboler och utsmyckningar handlar enligt Zeithaml et.al. (2009) om att det i 

servicelandskapet finns tydliga eller underförstådda meddelanden som kommuniceras 

till kunderna. Det kan handla om skyltar, både utanför och innanför lokalen, med 

företagsnamn, vägvisande för exempelvis ingång eller omklädningsrum samt för att 

förmedla vilka regler som gäller i lokalen.  När det gäller symboler och utsmyckningar 

menar Zeithaml et.al. att det här mer handlar om att skapa förväntningar hos kunden om 

vad denne kan tänkas erhålla genom sitt besök. Exempel på detta kan vara material i 

inredning, bilder samt diplom på väggar. Dock är det här fritt för kunden att göra egna 

tolkningar och kopplingar, vilket gör att företaget aldrig kan vara säkra på att deras 

symboler och utsmyckningar förmedlar det som är tänkt (Zeithaml et.al., 2009). 

 

2.2.2 Personal i frontlinjen 
Både Grönroos (2008) och Godson (2009) hävdar att all personal som på något sätt har 

kontakt med kunderna kan ses som marknadsförare på deltid. Detta då de enligt Godson 

kan ha en stor påverkan på kundernas upplevelse av tjänsten, samtidigt som deras 

uppgift är att representera företaget och dess värderingar. Vidare menar Godson att i 

arbetet med att differentiera sig på marknaden satsar företagen allt oftare på just 

personalen, dess bemötande samt kvalitén på den upplevelse som kunden får vid 

nyttjandet av tjänsten. Det huvudsakliga målet här är att nå kundnöjdhet, vilket 

företagen rekommenderas prioritera över övriga mål. Zeithaml et.al. (2009) påstår 

dessutom att företagen inte längre kan ha den traditionella synen att ledningen är de 

viktigaste inom företaget, då det istället bör vara kunderna som har denna roll. 

Automatiskt blir då personalen i frontlinjen de näst viktigaste, vilket stämmer bättre 

överens med ovan nämnda fokus på kundnöjdhet samt frontlinjepersonalens roll som 

deltidsmarknadsförare. Vidare menar Zeithaml et.al. att det blir allt viktigare att anställa 

rätt personal till rollerna i frontlinjen, där en känsla för service är bland de viktigaste 

kraven. Även andra kvalifikationer kan vara av vikt beroende på typ av arbete, men 



  
 

15 

servicekänslan kan många gånger väga tyngre än vad erfarenheten gör (Zeithaml et.al., 

2009). 

  

2.3 Kundlojalitet 
En lojal kund kan enligt Zeithaml et.al. (2009) enkelt beskrivas som en kund som 

fortsätter att använda en produkt eller en tjänst. Exempelvis kan det handla om en kund 

som alltid köper samma märke på mjölken, eller en som alltid klipper sig hos samma 

frisör. Men förutom hur kunden beter sig kan det enligt Zeithaml et.al. (2009) finnas 

andra sätt att avgöra kundlojaliteten. Det finns vissa produkter och tjänster där 

kundlojaliteten inte är lika enkel att förstå sig på som vid agerandet kring mjölken eller 

frisören. Det är i dessa fall snarare en fråga om hur kunden känner inför organisationen 

och dess varumärke, istället för hur den agerar. Godson (2009) framför att det hos 

kunden ska finnas en positiv känsla gentemot organisationen eller varumärket. Zeithaml 

et.al. (2009) anser även att en lojal kund pratar gott om organisationen inför andra. 

Dessa kunder känner även ofta någon typ av tillhörighet till organisationen eller 

varumärket. Grönroos (2008) påstår dock att bara för att en kund känner att den har en 

relation till en organisation behöver det inte innebära att den är lojal. Däremot skapar 

det goda förutsättningar för att kunden blir lojal i framtiden. Då lojala kunder ofta även 

är lönsamma kunder, är det därför viktigt för organisationerna att vårda 

kundrelationerna och vara medvetna om dess betydelse (Grönroos, 2008). 

 

Definitionen för vad som är kundlojalitet kan därmed skilja sig något beroende på vad 

det handlar om samt vem som tillfrågas, men det finns ändå några generella faktorer 

som enligt Zeithaml et.al. (2009) kan påverka graden av lojalitet hos kunden. En kund 

kan nämligen verka mer lojal än vad den egentligen är. Det kan i vissa fall innebära en 

kostnad att byta tjänsteleverantör, där ett exempel som tas upp handlar om de 

medlemsavgifter som exempelvis träningsanläggningar tar ut för att binda kunderna till 

sig under en längre tid. Likaså kan det handla om utbudet på liknande 

tjänsteverksamheter, där en stor fråga för kunden kan handla om ifall ett eventuellt byte 

av tjänsteleverantör verkligen skulle innebära en förbättrad upplevelse jämfört med den 

som ges hos nuvarande. Det kan i många fall vara svårt att veta sådant innan aktuell 

tjänst har testats hos någon annan. Ytterligare en faktor som kan påverka lojaliteten hos 

en kund handlar om det sociala, där en kund som regelbundet går till en viss 

tjänsteleverantör så småningom många gånger skapar en relation till denna. 
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Leverantören har då möjlighet att bättre lära känna kunden och dennes önskemål 

samtidigt som kunden känner att denne blir bättre bemött, detta tack vare lojaliteten till 

organisationen som då bidrar till en mer tillfredsställande upplevelse av tjänsten. 

Gummesson (2008) menar även att lojala kunder inom rimliga gränser inte bryr sig lika 

mycket om priset, utan istället värdesätter saker som sociala relationer, förtroende, 

bekvämlighet och tillgänglighet. Dock tillägger Gummesson att för att en kund ska 

fortsätta vara lojal krävs det att denne kontinuerligt uppmuntras till det. 

 

2.3.1 Lojalitetsstegen 
Godson (2009) och Gummesson (2008) anser att det finns en lojalitetsstege, se figur 

3.2, där varje steg uppåt på stegen innebär att relationen mellan kund och organisation 

blir ett snäpp bättre. De menar båda att stegen består av sex olika steg, vilka är potentiell 

kund, köpare, klient, supporter, förespråkare och partner. Dessa kommer beskrivas 

nedan med utifrån de kopplingar som görs i lojalitetsstegen.  

 

 

 

Figur 3.2 Lojalitetsstegen (egen, fritt efter Godson, 2009)  
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På det första trappsteget är potentiella kunder, vilka Godson (2009) hävdar 

förhoppningsvis kan bli övertygade om att bli kunder och på så sätt gå upp till nästa 

steg, här kallat för köpare. Det krävs enligt Gummesson (2008) endast ett köp för att gå 

upp till detta steg, men för att däremot klassas som klient anser Godson (2009) att en 

regelbundenhet i köpen måste infinna sig hos köparen. Det behöver på dessa nivåer inte 

finnas någon direkt lojalitet hos kunden, mer än att den som klient kan verka lojal då 

den regelbundet återvänder. Utifrån tidigare redovisade teorier kan dock detta bero på 

annat än att kunden faktiskt tycker om företaget, exempelvis för att det inte finns några 

andra alternativ eller av lathet. Lojaliteten däremot kommer in på nästa steg, supporter, 

som enligt Godson (2009) är det steg som avgör om en kund tycker om ett företag eller 

inte. Här är kundens attityd positiv gentemot företaget och det är här någon form av 

engagemang för organisationen skapas. Även om kunden som klassas som supporter 

kan vara passiv i sitt stöttande, är den ändå tryggare för företaget då det är mindre chans 

att denna hoppar av än vad det är för en som är precis på gränsen till att vara klient 

(Godson, 2009). 

 

För att få de kunder som är klienter att bli supportrar behöver företagen enligt Godson 

(2009) sikta på att erbjuda bra kvalitet, samtidigt som de måste hålla uppe den nivå de 

väljer att lägga sig på. Relationsmarknadsföringen startar på detta steg, men det krävs 

fortfarande mycket ansträngningar från företaget på transaktionsinriktade vis. Detta 

eftersom även om det aktuella företaget håller en hög standard med bra kvalitet, kan 

konkurrenterna göra lika så. Det kan därför fortfarande krävas vissa kortsiktiga 

marknadsaktiviteter för att behålla kunderna (Godson, 2009). 

 

Steget från supporter till förespråkare är enligt Godson (2009) inte särskilt stort, men 

detta till trots oerhört viktigt. En förespråkande kund gör aktivt reklam för företaget, 

ofta via tidigare nämnda word of mouth. Denna typ av marknadsföring känns för många 

ärligare än vad kommersiell marknadsföring gör, då den förespråkande kunden berättar 

om företaget för att den själv upplevt det som positivt. Men för att skapa en 

förespråkare av ett varumärke eller företag samt en lojal kund, räcker det inte bara med 

att göra kunden nöjd. En väldigt hög nivå av kundnöjdhet kan skapa en sann lojal kund, 

där kunden i bästa fall har blivit mer nöjd än vad den förutsatt att bli från början. Ett 

annat sätt för företagen att göra kunderna till förespråkare är genom att ha ett attraktivt 

varumärke. Kunder som frivilligt går runt och visar upp ett visst varumärke är 
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förmodligen de bästa förespråkarna, då det inte handlar om själva produkten eller 

tjänstens utförande utan snarare om själva relationen till varumärket. Ett väl framtaget 

varumärke säger något om personen som använder det, vilket gör att en förespråkare 

som medvetet visar upp ett visst varumärke verkligen känner något för just detta 

(Godson, 2009).  

 

För att klättra till det sista steget i lojalitetsstegen, partner, krävs det enligt Godson 

(2009) att kunden är så nöjd med den produkt eller tjänst som erbjuds att denne vill ingå 

ett partnerskap med den producerande organisationen. Detta är inte lika vanligt bland 

konsumenter som mellan företag, men för konsumenter blir motsvarigheten istället att 

organisationen blir en del av deras liv. Kunder som har nått detta steg i lojalitetsstegen 

är engagerade i organisationen och varumärket har blivit som en del av dem. På de tre 

senare stegen i lojalitetsstegen behöver relationsmarknadsföring tillämpas för att 

kunderna ska kunna klättra, då det handlar om just vilken relation som kunden har till 

organisationen (Godson, 2009).  

 

2.3.2 Motivation och fysiskt kunnande 
Whitehead (2010) beskriver motivation som ett driv och en vilja att utföra en viss 

handling. Hon menar vidare att fysiskt kunnande handlar om en vilja att vara aktiv 

regelbundet för att på så sätt förbättra sin fysiska kompetens, men även om en vilja att 

testa nya aktiviteter. För att detta ska vara möjligt är dock ovan nämnda motivation 

väsentlig. Brist på motivation till fysisk aktivitet kan istället bidra till att ta avstånd från 

träning. Ökad motivation kan däremot innebära att en glädje inför träningen skapas, 

chanserna att göra framsteg ökar samt individen orkar och vill fortsätta med sin träning 

(Whitehead, 2010). 

 

Vad som motiverar kan dock enligt Whitehead (2010) skilja sig från person till person, 

och det finns även en inre och yttre motivation. Den inre motivationen är som beskrivs 

ovan en drivkraft som i detta fall handlar om att vilja vara fysiskt aktiv. Personen i fråga 

tränar då för sin egen skull, samtidigt som den tar tillvara på de fördelar som träningen 

innebär för hälsan. För att nå till denna inre motivation kan dock en knuff i rätt riktning 

behövas, vilket kan ske genom yttre motivation. Det kan här handla om att få ett 

godkännande eller beröm från någon, men även belöningar eller möjligheten att 

exempelvis minska i vikt. Här menas att genom skapandet av den yttre motivationen, är 

förhoppningen att dessa individer så småningom även känner en inre motivation. De blir 
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då mer självgående och inte i lika stort behov av att andra uppmuntrar dem till att vara 

aktiva. Även Cubitt (2006) håller med om detta, då hon menar att om gymmen lägger 

fokus på att motivera och uppmuntra sina existerande medlemmar, ökar detta chanserna 

för att de stannar även efter bindningstiden. Whitehead (2010) rekommenderar även att 

inta ett helhetsperspektiv och inte bara fokusera på samt uppmuntra till att kroppen ska 

se och må bra ut, utan även insidan ska få uppmärksamhet.  

 

2.4 Hur kan aktörer med hjälp av relationsmarknadsföring skapa lojala 
kunder som stannar? 
Relationsmarknadsföring handlar om att fokusera på den interaktion som sker mellan 

kund och organisation för att därigenom skapa långsiktiga relationer. För att dessa 

relationer ska kunna skapas krävs det att organisationen stödjer kundens värdeskapande 

process vid alla kontakter som uppstår mellan kund och organisation. Vidare behöver 

organisationen skapa ett totalt tjänsteerbjudande, för att kunna konkurrera även med 

sådant runtom själva kärntjänsten. Det är sådana särskiljande faktorer som fokus ska 

ligga på istället för att konkurrera med exempelvis priset.  

 

Med utgångspunkt i tjänstemarknadsföringstriangeln går det att se hur en lyckad 

serviceprocess kan byggas upp, där det viktigaste för organisationen är att hålla de 

löften som har skapats. Viktigt att komma ihåg för serviceprocessen är dock kundens 

roll som medproducent, där denne själv har en stor påverkan på utkomsten. Likaså är 

personalen i frontlinjen viktiga för kundernas trevnad, då de representerar 

organisationen inför dessa och därmed bär ett stort ansvar. Även servicelandskapet 

spelar roll, då det är här relationerna skapas samt dess utformning kan förenkla samt 

förstärka skapandet av relationer. 

 

Utifrån lojalitetsstegen är en lojal kund någon som känner samhörighet till 

organisationen, men enligt vissa teorier kan det även vara någon som enbart 

återkommer till organisationen. Dock gynnar det organisationen mer ifall en 

samhörighet finns och kunden även talar gott om organisationen till andra. Detta är 

något som kan uppstå om ovan presenterade teorier efterlevs på ett bra sätt. Teorier 

kopplade till träning tar även upp vikten av att vara motvierad, vilket kan bidra till att 

träningsfrekvensen samt intresset ökar.  
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3 Metodik 
I detta kapitel presenteras samt motiveras den metod samt forskningsstrategi som 

uppsatsen bygger på. Den forskningsdesign som har använts beskrivs även, samt hur 

studiens olika moment har gått till. Slutligen presenteras även en redogörelse för 

studiens validitet och reliabilitet.  

 

Studien genomfördes i olika steg, där det första var en litteraturgenomgång för att få en 

inblick i ämnet. Lämpliga respondenter kontaktades sedan i ett tidigt skede för att boka 

in intervjuer, detta för att försäkra på att studien skulle gå att genomföra. Respektive 

organisations hemsida besöktes även för att få en uppfattning av hur tjänsteerbjudandet 

såg ut. Arbetet med att leta upp passande teorier pågick fram tills att det var tid för 

intervjuer, för att på så sätt ha skapat en god förståelse för vad som var av vikt att fråga 

respondenterna. Intervjuerna genomfördes sedan på plats på respondenternas 

arbetsplatser, för att få en bredare bild av vad de pratade om. Utifrån detta påbörjades 

sedan analysarbetet.  

 
3.1 Vetenskapligt synsätt 
Patel och Davidson (2011) beskriver två vetenskapliga förhållningssätt vilka även är 

varandras motsatser; hermeneutik och positivism. Hermeneutik kan beskrivas som att på 

ett subjektivt vis, utifrån den förförståelse som innehas, tolka ett forskningsobjekt i sin 

helhet. Genom att se på helheten i relation till delarna och växla fokus mellan dessa, kan 

en mer fullständig förståelse skapas. Positivismen däremot utgår enligt Bryman och Bell 

(2005) från ett naturvetenskapligt synsätt. Patel och Davidson (2011) beskriver vidare 

att positivistisk forskning inte tar hänsyn till helheten utan istället delar upp denna i 

mindre delar för att fokusera på faktorerna var för sig.  

 

Denna studie utgår från det hermeneutiska synsättet, då fokus ligger på att förstå 

helheten av problemet. De olika påverkande faktorerna sätts i relation till helheten och 

dess kontext, för att på så sätt skapa en mer omfattande förståelse och inte enbart 

fokusera på faktorerna enskilt. I denna studie görs detta genom att undersöka vilka olika 

metoder, påverkande faktorer, gymbranschens aktörer använder för att skapa en ökad 

kundlojalitet. Kundlojaliteten kan här ses som helheten, samt kontexten blir då 

gymbranschen. 
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3.2 Undersökningsmetoder (kvalitativa och kvantitativa metodiker) 
Det finns enligt Patel och Davidson (2011) två typer av metoder för att bearbeta 

insamlad information, vilka är kvantitativ samt kvalitativ metod. Den kvantitativa 

metoden bygger enligt Bryman och Bell (2005) till stor del på insamling samt analys av 

data i form av siffror, vilket Patel och Davidson (2011) bekräftar då de menar att en 

framtagning av statistik sker. De menar även att denna forskningsstrategis resultat, med 

ett representativt urval, går att generalisera. En kvantitativ forskningsstrategi har enligt 

Bryman och Bell (2005) även starkare koppling till tidigare nämnda deduktion, det vill 

säga prövning av teorier, samt till det naturvetenskapliga synsättet med tillhörande 

positivism.  

 

Den kvalitativa metoden har enligt Patel och Davidson (2011) som syfte att skapa 

djupare kunskap än vad som fås vid kvantitativa studier. Det handlar ofta om att tolka 

samt analysera textmaterial, exempelvis från intervjuer eller anteckningar från 

observationer, och det kan ge svar på frågor om underliggande mönster samt hur olika 

saker upplevs. Även Bryman och Bell (2005) håller med om den kvalitativa metodens 

tolkande synsätt. De menar även att den kvalitativa forskningsstrategin har en koppling 

till induktionen, som innebär att generera teorier, men också en tydlig koppling till den 

hermeneutik som innebär att se på helheten.  

 

Den forskningsmetod som denna studie har antagit är den kvalitativa, då den har som 

syfte att skapa en djupare förståelse om forskningsämnet. Detta lämpar sig bra till det 

som studien har för avsikt att undersöka, då den kvalitativa metoden kan ge svar som 

har mer med helheten att göra. Då forskningsfrågan berör hur aktörer inom 

gymbranschen kan arbeta med relationsmarknadsföring för att skapa kundlojalitet, 

handlar det inte om att ta fram statistik eller att mäta för att kunna generalisera, vilket 

innebär att den kvantitativa metoden inte lämpar sig. Studiens forskningsfråga är istället 

av en mer analyserande art, vilket gör att den kvalitativa metoden passar bättre.  

 

3.3 Forskningsansats 
Patel och Davidson (2011) anser att forskarens arbete innebär att koppla ihop teori och 

empiri med varandra. För detta finns det främst två olika arbetssätt, vilka är deduktion 

samt induktion. Båda dessa påvisar på sitt sätt hur forskaren kan relatera teori och 

empiri i sitt arbete. Bryman och Bell (2005) hävdar dock att de sällan används strikt var 
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och en för sig, utan snarare har inslag av varandra i sig. Detta innebär att det kan vara 

bättre att se de olika ansatserna som tendenser och inte definitiva eller enskilda sätt att 

arbeta på (Bryman & Bell, 2005). 

 

I den deduktiva studien beskriver Bryman och Bell (2005) att forskaren utifrån 

befintliga teorier tar fram en eller flera hypoteser, som sedan testas via empiriinsamling 

och efterföljande analys. Det är enligt Patel och Davidson (2011) den redan befintliga 

teorin som avgör vad för typ av information som ska samlas in, hur denna ska tolkas 

samt hur det ska relateras till aktuell teori. Forskningen kan då ses som objektiv, då 

forskarens egna uppfattningar inte har någon större möjlighet att påverka utkomsten av 

studien. Dock innebär det även att studien blir relativt låst till den ursprungliga teorin 

och på så sätt kan nya iakttagelser riskera att bli förbisedda.  

 

Den induktiva studien går enligt Bryman och Bell (2005) ut på att genom observationer, 

eller på annat sätt framtagna resultat, formulera teorier. Det handlar enligt Patel och 

Davidson (2011) om att upptäcka istället för att som vid deduktion bevisa. De verkliga 

händelser som studien baseras på, har forskaren sedan som uppdrag att skapa en 

generell teori för. Till skillnad från deduktiva studier, kan de induktiva studierna ses 

som mer subjektiva. Detta då forskarens egna idéer samt uppfattningar kan komma att 

påverka teoriernas utformning (Patel & Davidson, 2011). 

 

Denna studie använder sig av både den induktiva och deduktiva forskningsstrategin. Då 

redan befintliga teorier har varit utgångspunkten för arbetet, kan detta ses som 

deduktivt. Tidigare framtagna teorier har legat till grund för vilken riktning arbetet ska 

ta, där relationsmarknadsföring med tillhörande kundlojalitet varit de största delarna. 

Vid arbetet med empiriinsamling har istället ett induktivt resonemang förts, då det inte 

har handlat om att bevisa något från teorierna utan snarare upptäcka samband och 

utskilja tillvägagångssätt genom att titta på verkligheten.  

 

3.4 Fallstudie och val av fallföretag 
Den undersökningsdesign som enligt Bryman och Bell (2005) många gånger förknippas 

med kvalitativa studier är fallstudien, vilken den här studien har använt sig av. En 

fallstudie innebär att ett fall studeras i detalj och detta ”fall” kan då vara exempelvis en 

organisation eller någon speciell typ av arbetsplats. Patel och Davidson (2011) anser att 
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det även går att studera mer än en organisation, samt att ett helhetsperspektiv ska intas 

för det aktuella fallet. Det är enligt Bryman och Bell (2005) även vanligt samt 

rekommenderat att flera kvalitativa datainsamlingstekniker används tillsammans, för att 

på så sätt få en större bredd i den information som studien sedan bygger på. Även 

kvantitativa metoder kan användas i kombination med kvalitativa, dock är detta inte 

aktuellt för denna studie. 

 

Denna studie lämpar sig som fallstudie då den ämnat undersöka hur aktörer inom 

gymbranschen hanterar ett specifikt problem. Det har inte handlat om att jämföra de 

olika aktörerna sinsemellan, utan istället att se på helheten och fallet i sig. Val av 

fallföretag har skett främst på grund av geografiska begränsningar, men representerar de 

större och välkända aktörerna på marknaden i Jönköping. Utvalda fallföretag 

presenteras mer utförligt i resultatdelen. 

 

3.5 Datainsamlingsteknik 
Patel och Davidson (2011) beskriver att det finns flera sätt att samla in den information 

som behövs för att besvara de frågeställningar som tagits fram. Som förslag nämner de 

bland annat observationer, befintliga dokument, intervjuer samt enkäter. De pekar även 

på att ingen teknik är bättre än den andra, utan val av teknik grundar sig istället på vad 

som lämpar sig bäst utifrån frågeställningen samt i relation till tid och övriga resurser 

(Patel & Davidson, 2011). 

 

3.5.1 Sekundärdata och primärdata 
Det finns enligt Patel och Davidson (2011) två olika typer av datakällor, där 

sekundärdata innebär sådan information som någon annan har samlat in. Den andra 

datakällan, primärdata, är istället sådan information som samlas in just för den aktuella 

studien (Patel & Davidson, 2011). 

 

Den sekundärdata som har samlats in för denna studie utgörs av litteratur och 

vetenskapliga artiklar främst inom ämnet relationsmarknadsföring. Användandet av 

litteratur och vetenskapliga artiklar har använts för att öka kunskapen kring ämnet. 

Genom att ha flera olika referenser kan även studiens innehåll ses som mer tillförlitligt. 

Annan sekundärdata som har använts är Internetkällor, då främst för att finna 

information om fallföretagen samt gymbranschen. Bryman & Bell (2005) pekar här på 
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vikten av att vara källkritisk, då hemsidor kan skapas av i princip vem som helst och för 

vilka syften som helst.  

 

Den primärdata som studien använt sig av utgörs av intervjuer med personer på de 

utvalda fallföretagen. Dessa intervjuer blir den information som ger studien dess tyngd, 

samt även det som tillför något nytt att gå på inom aktuellt ämne. Intervjupersonerna 

valdes ut genom kontakt med respektive organisation för en rekommendation om vem 

som var mest lämplig att besvara frågor inom ämnet kundlojalitet. Detta för att 

respondenterna för studien skulle kunna ge så korrekta och informativa svar som 

möjligt.  

 

3.5.2 Kvalitativa intervjuer 
Bryman och Bell (2005) beskriver den kvalitativa intervjun som mindre strukturerad än 

de som förekommer inom den kvantitativa forskningen. Den kvantitativa forskaren är 

ute efter att få svar på specifika frågor som ställs till respondenten. Den kvalitativa 

forskaren har istället möjligen ett tema på sina frågor till respondenten, men fokus 

ligger på dennes uppfattningar kring ämnet och inte just svaren på frågorna. Patel och 

Davidson (2011) pekar även på att respondenten ges möjlighet att svara med egna ord 

istället för att som vid många kvantitativa typer av intervjuer välja utifrån färdiga svar. 

Likaså ses det enligt Bryman och Bell (2005) i kvantitativa intervjuer som något dåligt 

om respondentens svar frångår ämnet, medan det i kvalitativa intervjuer istället kan ses 

som intressant då det visar vad respondenten anser vara relevant. Detta har även som 

följd att den kvalitativa intervjun kan formas utifrån respondentens svar, då det är 

tillåtet att ändra om bland frågorna, lägga till nya samt ställa följdfrågor (Bryman & 

Bell, 2005). 

 

Det finns dock olika nivåer av struktur på de kvalitativa intervjuerna och Bryman och 

Bell (2005) anser att de vanligaste är antingen ostrukturerade eller semi-strukturerade. 

Den ostrukturerade intervjun innebär enligt Patel och Davidson (2011) att forskaren inte 

har några förberedda frågor, utan intervjun blir mer som ett samtal. Bryman och Bell 

(2005) stödjer detta, samt tillägger att vissa teman i förhand kan ha bestämts som 

intervjun ska beröra. Den semi-strukturerade intervjun innebär enligt Patel och 

Davidson (2011) istället att forskaren har vissa förbestämda frågor som ska ställas, men 

att ordningen på dessa kan variera utefter vad respondenten svarar. Bryman och Bell 

(2005) hävdar även att det som nämnts ovan finns möjlighet att lägga till nya frågor 
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under intervjuns gång, så länge de relaterar till något som respondenten har sagt. Patel 

och Davidson (2005) tar även upp ytterligare en kvalitativ intervjumetod, som de menar 

har en hög grad av standardisering. Detta innebär att frågorna ställs i den ordning som 

har bestämts och att det inte går att ändra på (Patel & Davidson, 2005).  

 

Denna studie har använt den semi-strukturerade intervjumetoden, då möjligheten att 

kunna ställa följdfrågor kändes aktuell för att få en ökad förståelse. Med risk för att 

begränsa de svar som kan ges eller den utveckling som intervjun kan ta, var inte 

intervjumetoden med hög standardisering aktuell. Inte heller den ostrukturerade 

intervjun var aktuell, då denna ansågs vara allt för fri. Den semi-strukturerade 

intervjumetoden lämpade sig därmed bättre, då det gav möjlighet att fråga om specifika 

saker men ändå vara flexibel.  

 

Intervjuerna med de utvalda respondenterna har genomförts på plats hos respektive 

gymaktörs anläggning i Jönköping. Detta delvis på grund av praktiska skäl, men även 

för att respondenterna ska känna sig trygga då de befinner sig i en miljö de är vana vid. 

Genom att besöka de olika träningsanläggningarna gavs även en ökad inblick i hur de är 

utformade, hur personalen beter sig samt gymmets atmosfär. Detta var viktigt då studien 

handlar om gymmen och dess medlemmar, där en större förståelse av respondenternas 

svar skapas ifall även anläggningarna har besökts. Intervjuerna spelades även in för att 

sedan transkriberas, för att på så sätt lättare kunna bearbeta informationen.  

 

3.6 Operationalisering 
Enligt Patel och Davidson (2011) innebär operationalisering att översätta teoretiska 

begrepp till enkät- eller intervjufrågor. Det är här viktigt att veta om den information 

som ska samlas in utifrån frågeställningen bäst redovisas i numerisk eller verbal form. 

Om det som ska studeras har att göra med ett fenomens karaktär, som i detta fall 

gymbranschen och dess medlemmar, anser Patel och Davidson (2011) att 

operationaliseringen innebär att formulera frågor som respondenten får besvara fritt med 

egna ord. Detta leder sedan till en kvalitativ analys. Den kvantitativa analysen däremot 

innebär att frågor som kan besvaras på ett mätbart sätt formuleras, för att på så sätt få 

fram kvantifierbara svar. Då denna studie utgår från en kvalitativ metod, har de 

teoretiska begrepp som är aktuella för ämnet omformulerats till intervjufrågor som leder 

till insamlande av information i verbal form.  
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Då uppsatsens frågeställning handlar om relationsmarknadsföring samt kundlojalitet, är 

frågorna kopplade till teorier kring detta. Vissa frågor har även ställts för att få en bättre 

helhetsbild av sammanhanget. Det har även tagits ut vissa underkategorier, för att kunna 

kategorisera intervjufrågorna med tillhörande svar ytterligare inför analysarbetet. 

Frågorna har relaterats till gymbranschen, se Figur 2.1 samt Bilaga 1, men med en 

koppling till de teorier som har varit utgångspunkten. Att som nyss nämndes ställa 

frågor för att skapa en helhetsbild gör att en förståelse skapas för hur aktörernas arbete 

är uppbyggt samt för att lättare se kopplingar mellan de olika delarna.  

 

 

Figur 2.1 Uppsatsens operationalisering 

 

3.7 Analysmetod 
Davies (2007) framför att det finns flera olika sätt att analysera den data som samlas in 

och tar bland dessa upp kvalitativ innehållsanalys. Denna analysmetod används bland 

annat för att analysera intervjusvar till intervjuer med öppna frågor, det vill säga där 

respondenten får formulera sina egna svar. Då denna studies insamling av data har skett 

via just denna typ av intervjuer, lämpar sig analysmetoden bra.  

 

Det första som enligt Davies (2007) behöver göras är att ha forskningsfrågan klar och 

tydlig, för att på så sätt veta vad som ska analyseras ut från innehållet. Nästa steg 

handlar om att bestämma hur urvalet av analysdata ska gå till, där det dock för en 

intervju handlar om att utgå från hela intervjun. Det tredje steget vid en kvalitativ 

innehållsanalys är enligt Davies (2007) att avgöra vilka kategorier som datan kan delas 
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in under vid analysen. När detta är gjort är det sedan dags att placera in lämplig data 

under dessa kategorier. För denna studie kunde kategorierna tas ut relativt enkelt, då det 

fanns fem huvudsakliga större områden; erbjudandet, kunderna, personalen, 

anläggningen, motivation.   

 

Davies (2007) menar vidare att vid kvalitativ innehållsanalys är det viktigt att kunna se 

bortom de ord som sägs, vilket innebär att analysarbetet lika mycket ligger i att reda ut 

vad respndenterna menar med det de säger. Datan ska sedan framställas i en mer 

berättande form än likt för kvantitativa studier där resultatet snarare kan presenteras i 

någon typ av tabell. För kvalitativ innehållsanalys är det istället viktigt att läsaren får en 

känsla av vad respondenten menade samt betydelsen av detta. Vidare menar Davies 

(2007) att det vid arbetet med att ta ut lämplig data inte är meningen att ta ut enstaka 

ord, utan snarare meningar som respondenten har sagt för att på så sätt behålla känslan 

och sammanhanget i uttalandet. Davies (2007) menar att det kan vara till hjälp att 

färgmarkera de delar av textmaterialet från intervjuerna som önskas använda för vidare 

analysarbete.  

 

Denna studies analysarbete har följt tillvägagångssättet ovan, då det första steget efter 

transkribering av intervjuerna var att leta fram vissa kategorier som kändes 

återkommande bland svaren. Efter detta lästes var och en av intervjuerna igenom för att 

markera sådant som ansågs kunna vara till användning, för att slutligen placeras in 

under respektive kategori.  När resultatdelen, det vill säga kaptilet med empiri, var 

skriven började sedan arbetet med att koppla ihop dessa utvalda delar med relevanta 

teorier ur den teoretiska referensramen.  

 

3.8 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär enligt Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) att det som 

har undersökts har en hög tillförlitlighet. Det kan förklaras som att om någon annan 

skulle upprepa datainsamlingen skulle denne få fram liknande resultat. För denna studie 

skulle resultatet kunna bli annorlunda beroende på när i tiden en liknande undersökning 

görs, då gymbranschen de senaste åren utvecklats snabbt och ständigt förändras. Dock 

har arbetet med studien gjorts med en strävan att vara tillförlitligt, varför de olika 

intervjuerna har lagts upp utifrån samma intervjumall samt under samma 

förutsättningar. Tillvägagångssättet presenteras även tydligt för att andra på så sätt ska 
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kunna göra om studien och då få ett likadant utfall. Dock finns det påverkande faktorer 

som kan ses stå utanför författarens kontroll, då exempelvis olika respondenter kan ha 

olika bakgrund eller befattning, vilket kan bidra till olika sätt att se på samt reflektera 

över det studerade området. Detta kan dock samtidigt även ses som en naturlig variation 

i svaren.  

 

Validitet beskrivs av Backman et.al. (2012) som giltighet, det vill säga om det som har 

avsetts studeras även är det som datan representerar. Bell (2005) beskriver det som att 

forskningsansatsen har utformats på ett sätt som gör att trovärdiga slutsatser kan göras 

utifrån de resultat som undersökning har fått fram. Vidare ska det även finnas starkt 

empiriskt stöd för de tolkningar som görs. Då studien handlar om 

relationsmarknadsföring samt kundlojalitet vilket även intervjufrågorna kretsade kring 

samt därmed insamlad data, finns det belägg för att säga att det empiriska stödet för 

uppsatsen är starkt. Vidare har forskningsansatsen bestämts utifrån vad som ansetts vara 

mest lämpligt för det som studien ämnar undersöka. De slutsatser som har tagits är dels 

baserade på inom området framstående teori, samt på ovan nämnda framtagna empiriska 

data, där tolkningar har gjorts med ständiga kopplingar mellan dessa. För att öka 

validiteten har även i den mån som det varit möjligt flera teoretiska källor använts för 

att bevisa samma teori eller olika vinklar på detta. Likaså har respondenternas svar 

jämförts samt kopplats ihop, för att på så sätt visa olika synvinklar.  I den mån det har 

varit möjligt har även teoretiska källor använts som är publicerade relativt nyligen, för 

att genom detta göra studiens teoretiska grund så aktuell samt tidsenligt som möjligt.  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras de gymaktörer som har undersökts, samt den primärdata som 

har samlats in genom intervjuer med personer verksamma inom dessa. Den empiri som 

har samlats in genom intervjuerna presenteras under rubrikerna Erbjudandet, 

Kunderna, Personalen, Anläggningen samt Motivation. Detta kapitel ämnar att besvara 

forskningsfråga 2, vilket görs genomgående i hela kapitlet då forskningsfrågan handlar 

om hur aktörerna arbetar med att skapa lojala kunder.  

 
4.1 Friskis & Svettis 
Friskis & Svettis, som inte är ett företag utan en ideell idrottsförening, säger sig ha som 

mål att få sina medlemmar att le och känna att träningen är lustfylld. Föreningen i 

Jönköping har cirka 14 procent av Jönköpings kommuns invånare som medlemmar.  

Det finns inom kommunen tre stycken anläggningar med snarlikt utbud. De 

träningsmöjligheter som erbjuds är gruppträning av olika slag på olika nivåer, 

styrketräning samt konditionsträning. De erbjuder även bland annat personlig träning, 

kostrådgivning, träning för barn och ungdomar, barnpassning samt 

friskvårdssamarbeten med företag (Friskis & Svettis, 2014). Personen inom Friskis & 

Svettis som har intervjuats är Emilia Thor som är träningschef inom föreningen i 

Jönköping, något hon anser vara jämförbart med att vara personalchef.  

 

4.1.1 Erbjudandet 
Det som Thor (2014) tror gör att folk väljer att träna på Friskis & Svettis är framförallt 

att det är ett schyst träningsställe med bra utbud samt ett bra gym, men även på grund av 

de värderingar som finns inom föreningen. Hon menar att dessa värderingar bidrar till 

den goda atmosfär som många säger sig uppleva när de besöker anläggningarna. När det 

gäller träningsutbudet säger hon att de är ensamma om att dels ha så stora funktionella 

ytor i gymmet, men också passutbudet med flera olika typer av pass som även erbjuds 

under dagtid. Detta är dock inte något som har arbetats fram för att särskilja sig, utan för 

att möta medlemmarnas behov.  

 

Det som erbjuds i medlemskapet på Friskis & Svettis utöver själva träningen är enligt 

Thor (2014) vissa medlemsförmåner i form av rabatter hos vissa butiker i Jönköping. 

Dock poängterar hon att det aldrig skulle vara för en sådan anledning som någon väljer 

att träna hos dem. Vidare menar hon att de arbetar med mervärden i form av till 

exempel föreläsningar inom olika ämnen. Varje ny medlem erbjuds även en gratis 
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instruktion i gymmet, men om fler instruktioner önskas efter denna går det alltid att 

lösa. Medlemmarna erbjuds även workshops i gymmet, vilket kan vara inom allt från 

skivstångsteknik till kettlebells. Thor (2014) tror att det många gånger erbjuds mer till 

medlemmarna än vad som riktigt uppmärksammas, men att det är erbjudandet om bra 

träning som gör att medlemmarna kommer. För några år sedan var det mest fokus på att 

locka nya kunder, något som dock har ändrats det senaste och Thor (2014) tror att det i 

nuläget är ungefär lika stort fokus på att behålla de existerande medlemmarna.  

 

Thor (2014) berättar att de satsar mycket på marknadsföring i form av annonser men 

framförallt att synas i olika sammanhang. Det kan vara allt från mässor till olika 

evenemang i Jönköping eller på högskolan. Dock är det inte särskilt mycket fokus på 

priset i Friskis & Svettis marknadsföring, utan hon menar att de istället vill förmedla en 

känsla. Tidigare var det mer fokus på att de var prisvärda, vilket hon menar att de 

fortfarande är men att flera andra aktörer ligger på samma nivå. Hon anser att det är 

något positivt, då medlemmarna väljer Friskis & Svettis för att de vill vara hos dem och 

inte på grund av priset. Men det som Thor (2014) menar fungerar allra bäst i 

marknadsföringssammanhang är evenemang, där hon menar att vara aktiva och göra bra 

grejer gör att organisationen uppmärksammas i ett positivt sammanhang.  

 

4.1.2 Kunderna 
Det finns enligt Thor (2014) ingen typisk kund på Friskis & Svettis utan hon menar att 

de har lyckats skapa ett ställe dit alla vill gå, men också att folk vill vara där folk är. En 

parallell görs till hur samhället är uppbyggt och hon menar då att även vid träning vill 

många vara en del av alla och inte bara bland de i exempelvis sin egen ålder. Hon 

kommer även in på värderingar igen och menar att mycket handlar om att medlemmarna 

trivs med de värderingar som Friskis & Svettis har som förening. Rent statistiskt finns 

det dock väldigt många medlemmar som är under 25 år, samtidigt som de på grund av 

sitt höga medlemsantal på 17 000 rent antalsmässigt har många seniorer som tränar. 

Utöver detta menar hon även att det för många potentiella kunder kan vara en avgörande 

faktor vid val av gym vart kompisarna tränar.  

 

Den relation som Thor (2014) ser som önskvärd att ha med medlemmarna är en öppen 

relation, där en dialog kan skapas om det är någonting. När det kommer till vad som 

klassificerar en lojal kund menar hon att det inte finns några större krav än att kunden 

återkommer till dem. Vad som får medlemmarna att stanna tror hon handlar om att de är 
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nöjda med utbudet samt att de känner sig hemma på anläggningarna. Många som har 

varit medlemmar i föreningen under en längre tid kan även ha hunnit skapa relationer 

till exempelvis ledare, tränare och receptionister, vilket Thor (2014) tror spelar in 

mycket på valet att stanna kvar som medlem. De som däremot avslutar sitt medlemskap 

tror hon kan bero på att de är sådana av naturen, då det finns vissa grupper som beskrivs 

som flyktiga medlemmar där medlemskap skapas och avslutas till och från. En annan 

faktor kan vara om det öppnar något nytt ställe som låter spännande, men en viss del 

kan även ha att göra med missnöje. Återigen tas kompisar upp, då det i de fall där dessa 

tränar på ett annat ställe kan innebära att en medlem väljer att byta till kompisarnas 

träningsställe.  

 

4.1.3 Personalen 
Inom Friskis & Svettis i Jönköping finns det enligt Thor (2014) omkring 370 aktiva 

funktionärer, vilket innebär ideellt engagerade medlemmar som hjälper till med diverse 

uppgifter som att stå i receptionen, leda pass eller hjälpa till under passen som värdar. 

Detta menar hon bidrar till en härlig atmosfär, då dessa är på plats frivilligt för att de 

vill det och tycker det är roligt. Hon tillägger dock att de trycker mycket på att de som 

jobbar inom Friskis & Svettis samt funktionärerna verkligen ska uppmärksamma 

medlemmarna och att det är för deras skull som de är där, absolut inte tvärtom. 

Personalen ska hjälpa till i träningen om så önskas av kunden, men även ett hej och 

hejdå är enligt Thor (2014) viktigt.  

 

Thor (2014) anser att personalen har en väldigt stor betydelse för ifall medlemmarna 

trivs eller inte. Återigen återkommer vi till det enkla med ett hej och hejdå, där de 

arbetar med att varje medlem som kommer in på en anläggning ska få höra detta från 

någon i receptionen. Likaså om en medlem förnyar sitt medlemskap ska detta 

uppmärksammas med en kommentar om att de tycker det är roligt att medlemmen vill 

fortsätta att träna hos dem. Vidare menar Thor (2014) att många medlemmar får sin 

favoritledare på träningspassen, där det är ledarens roll att inspirera och göra träningen 

rolig. Hon berättar att ett träningspass enligt Friskis & Svettis består av musik, rörelse 

och ledarskap, där ett bra ledarskap kan ha övervägande effekt på hur bra passet säljs in 

hos medlemmarna.  
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4.1.4 Anläggningen 
När det kommer till anläggningens utformning menar Thor (2014) att det hela tiden 

handlar om att sträva efter att vara det schysta träningsställe som medlemmarna valde 

från början. Det kan då dels handla om att fånga upp och sortera bland rådande trender, 

men också att lyssna på medlemmarna och tillgodose de önskemål som finns. Vidare 

menar Thor (2014) att inredningen i lokalerna är viktig, att allt som möter medlemmen 

vid dennes besök ska bidra till att det känns bra att vara där. Detta har Friskis & Svettis 

dels löst genom att varje anläggning har sin egen touch, med en discokula på en 

anläggning, kristallkronor på en annan och gulddetaljer på en tredje. Thor (2014) menar 

att de vill skapa en varm miljö trots att det är en träningsanläggning, där det ultimata är 

om en hemmakänsla skapas. Hon berättar även att de har planer på att göra om 

omklädningsrummen för att skapa en varmare och lyxigare känsla även där. Det arbete 

som görs kring anläggningarna menar hon görs för att medlemmarna ska vilja vara där, 

samt för att de ska vilja stanna när de väl har kommit dit.  

 

4.1.5 Motivation 
För att motivera sina medlemmar menar Thor (2014) att det i gruppträningen är ledarens 

roll, då denne ska få medlemmarna att tycka träningen är rolig. Grundinställningen på 

Friskis & Svettis är att det ska vara roligt att vara där, träningen får man lite på köpet. 

Att motivera medlemmarna på gymmet anser hon dock vara svårare då det inte innebär 

samma kontakt som vid ledarledda pass. Dock har de gyminstruktörer som på vissa 

tider går runt i gymmet för att agera inspiratörer, inte bara vid en eventuell instruktion 

utan även för att peppa de medlemmar som bara är på plats för att träna på egen hand. 

Här menar Thor (2014) dock att de har en del kvar att arbeta med. Hon nämner även 

återigen de möjligheter som finns att ta en instruktion i gymmet eller att delta i en 

mindre träningsgrupp, vilket hon menar är ett sätt att motivera och inspirera till fortsatt 

träning. Även mervärden tas upp igen och hon betonar att det inte bara är viktigt att få 

nya medlemmar utan även att behålla de som redan finns. Här menar hon att mervärden 

kan vara till exempel föreläsningar eller olika happenings, vilket även det kan fungera 

som motiverande.  

  

4.2 Nordic Club 
Nordic Club säger sig ha kunden i fokus och deras mål är att få kunderna att uppnå 

resultat. Nordic Club har sex stycken anläggningar i de mellersta delarna av Sverige, 

varav en ligger i Jönköping. Även Nordic Club erbjuder gruppträning, konditionsträning 
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samt styrketräning. Utbudet utöver detta innefattar bland annat personlig träning 

(Nordic Club, 2014). Den som har intervjuats från Nordic Club är Johan Lindberg som 

beskriver sig ha lite av en allt-i-allo-tjänst, då han är personlig tränare, kostrådgivare, 

receptionist, servar maskiner samt städar.  

 

4.2.1 Erbjudandet 
Att folk väljer att träna hos Nordic Club tror Lindberg (2014) beror på att de inte är lika 

stora som de andra aktörerna i Jönköping. Det blir därmed en mer familjär stämning där 

allting finns nära till hands om det skulle vara något. Han menar också att det inte är 

lika mycket folk på gymmet, vilket bland annat gör att medlemmarna inte behöver köa i 

flera minuter för att kunna utföra en övning, något som annars lätt händer hos andra 

aktörer. I och med att de inte är särskilt stora menar Lindberg också att de försöker 

skapa en nära relation till sina medlemmar. Han pekar på hur viktigt bemötandet kan 

vara, som att komma ihåg en medlems namn, vad den har för mål med sin träning eller 

att fråga hur det går med foten som det var ont i. Flera gånger tas det även upp att de 

arbetar för att medlemmarna ska känna sig välkomna samt ihågkomna. Dock är det inte 

alla som behöver eller vill ha denna typ av uppmärksamhet, men för de som önskar vill 

de kunna erbjuda ”det där lilla extra”, som Lindberg uttrycker det.  

 

Medlemmarna på Nordic Club erbjuds enligt Lindberg (2014) generösa öppettider, då 

de har öppet från 05 till 24 alla dagar om året. Det är dock inte bemannat alla dessa 

tider. Lindberg menar även att de försöker erbjuda så mycket de kan med hjälp av en 

utrustning som är så bra som de har möjlighet till. Medlemmarna kan även delta gratis 

på gyminstruktioner samt har möjlighet att fråga personalen om det dyker upp några 

frågor när de är i gymmet. Han menar dock att för hela träningsupplägg hänvisar de 

istället till de personliga tränare som finns inom organisationen. För att locka till sig nya 

kunder menar Lindberg (2014) att Nordic Club använder sig av facebook, sin hemsida 

samt annonser. De delar även ut flygblad i brevlådor samt på bilar och cyklar. De har 

även testat på radioreklam vid något tillfälle. Lindberg tror att störst fokus för de flesta 

aktörerna på marknaden ligger på att locka till sig nya kunder. Dock menar han att de på 

Nordic Club nu istället försöker gå mer åt att arbeta för att behålla de medlemmar som 

finns. Han förklarar detta med att om det finns 1000-1500 nöjda medlemmar behöver 

inte lika mycket energi läggas på att få in nya hela tiden.  
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”… en nöjd medlem så pratar den med två, och så pratar den med två, och 

sen så pratar den vidare och det är ju det här med rekommendationer. En 

nöjd kund är ju den bästa reklamen du kan ha. ” 

(Lindberg, 2014) 

 

4.2.2 Kunderna 
Den vanligaste kunden hos Nordic Club är enligt Lindberg (2014) folk mellan 30 och 

35 år som har ett intresse för träning och tycker om den familjära känslan. De 

uppskattar även att det inte är lika mycket folk samt att utseendet inte är det viktigaste, 

utan de är där för att träna och ha trevligt. En lojal kund beskriver han som någon som 

talar positivt om organisationen samt som trivs. Med detta menar han att om de får 

kunderna att trivas med sin träning, anläggningen samt personalen ökar chanserna för 

att de blir lojala och stannar hos dem. Om kunden trivs med dessa faktorer finns det 

inget behov för denne att byta träningsplats, samtidigt som om kunden är missnöjd med 

något är sannolikheten större för att ett byte sker. Anledningar till att någon inte trivs 

tror Lindberg kan vara att det inte finns tillräckligt med redskap eller att de tycker att 

gymmet är för litet. Andra anledningar till att medlemmar säger upp sitt medlemskap 

menar han beror på att de flyttar från staden. Även var kompisar tränar har en stor effekt 

på många, samt närheten rent geografiskt.  

 

4.2.3 Personalen 
Lindberg (2014) anser att personalen har en jättestor betydelse för om medlemmarna 

trivs eller inte. Han menar att personalens humör och inställning många gånger speglas 

till medlemmarna, vilket gör det ännu viktigare att hälsa på alla medlemmar samt 

leverera ett trevligt bemötande. Lindberg menar att de på grund av denna starka effekt 

arbetar kontinuerligt med att få personalen att trivas. De pratar även med sin personal 

om hur ett bra bemötande går till, vad de vill att personalen ska förmedla samt hur 

viktigt de anser att det är. Om någon i personalen har en dålig dag menar han att denne 

kan få sitta och svära och sura i personalrummet, men att så fort någon kund är i 

närheten ska det vara en positiv och trevlig utstrålning. Han tillägger även att 

receptionen är det första och sista som medlemmarna ser vid sitt besök, vilket gör att 

personalen har en stor chans att påverka kundens upplevda känsla under samt efter 

besöket. Den familjära stämningen nämns återigen och att kunderna inte ska komma till 

Nordic Club och känna sig som en i mängden, utan de ska bli ihågkomna. Detta menar 
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Lindberg sätter mycket press på personalen med att komma ihåg namn och annan 

information, för att på så sätt få kunden att känna att någon bryr sig.  

 

4.2.4 Anläggningen 
Lindberg (2014) menar att de ständigt försöker att optimera sin anläggning. Då de har 

begränsat med ytor på grund av sin storlek och vill mer än vad som får plats, kollar de 

regelbundet över vad de kan ta bort eller byta ut.  Det finns även en lista tillgänglig för 

medlemmarna där de kan skriva i vad de saknar eller vill byta ut, vilket sedan ses över 

för att se om något går att genomföra. Lindberg säger även att då de inte har den 

ekonomin som många större gym har finns det inte någon möjlighet att köpa in det 

senaste av alla maskiner, men att de ändå försöker att kontinuerligt uppdatera det som 

finns. Han tillägger att han inte tror att en medlem stannar hos ett gym endast för att de 

nyaste redskapen finns att tillgå, utan att så länge allt är funktionellt för sitt 

användningsområde är det personalen som har störst inflytande på hur medlemmarna 

trivs.  

 

4.2.5 Motivation 
När det handlar om att motivera sina medlemmar menar Lindberg (2014) att de försöker 

vara positiva och glada, återigen för att medlemmarna ska känna att det finns någon som 

bryr sig om hur det går för dem. Han menar att det kan betyda mycket att fråga någon 

vad den har tänkt träna idag, för att sedan efteråt fråga hur det har gått. Något annat han 

ser som en möjlighet till att motivera medlemmarna är närheten till personalen, då de 

när som helst under sin träning kan rådfråga någon eller be om hjälp. Vidare menar 

Lindberg att personalen arbetar med att försöka inspirera medlemmarna till att få en 

positiv känsla kring träningen, detta bland annat genom att hålla humöret uppe hos samt 

uppmuntra de medlemmar som känner att träningen inte gick som det var tänkt på 

passet. Han menar att det alltid ska vara en positiv stämning hos dem.  

 

4.3 Cardio Club 
Cardio Club är en träningsanläggning som startades i februari 2014 i Jönköping. De 

säger att de vänder sig till vanligt folk som vill träna för att må bra, få bättre kondition, 

gå ner i vikt eller som vill klara av exempelvis en Svensk Klassiker. Dock har de en 

lägre åldersgräns på 20 år, samt går ut med att de riktar sig till folk över 25 år. Då det är 

ett nystartat koncept finns det än så länge endast en anläggning. Träningsutbudet 

innefattar gruppträning, konditionsträning samt styrketräning. Utöver detta grundutbud 
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erbjuds medlemmarna bland annat utomhusträning i olika former, kostrådgivning, olika 

tester och mätningar samt löpteknikträning (Cardio Club, 2014). Personen som har 

intervjuats är Kenneth Melin, VD och grundare för Cardio Club. Han har en bakgrund 

som dataekonom, men har det senaste innan Cardio Club startades varit vice VD på ett 

företag som säljer träningsredskap.  

 

4.3.1 Erbjudandet 
Melin (2014) menar att hela Cardio Clubs grundkoncept är anpassat efter ovan nämnda 

lite äldre åldersgrupp, med en lugnare atmosfär och lägre ljudnivå på musiken. Detta 

tror han gör att fler äldre men också oerfarna lockas till just Cardio Club, då det inte är 

vältränade ungdomar överallt. Han menar att om så vore fallet blir det lätt att någon som 

är ovan vid att träna känner att denne inte passar in. Dessa kommer enligt Melin känna 

sig mer hemma på Cardio Club. Det är hinder likt exemplet ovan som han menar är 

grunden till det koncept Cardio Club har. De har försökt hitta vilka hinder och 

anledningar folk har till att inte börja träna, för att sedan riva så många som möjligt av 

dessa. Melin nämner även att de valt att inte kalla sig för ett gym utan istället ser sig 

som ett träningscenter eller en klubb, där även tillhörande klubbkänsla eftersträvas.  

 

Det som Melin (2014) anser skiljer Cardio Club från andra aktörer i Jönköping är främst 

deras fokus på mycket förbränningsmaskiner. Han förklarar denna satsning med att då 

det blir allt fler som tränar just förbränningsträning blir det många gånger kö till dessa 

maskiner. Detta vill han motverka genom att erbjuda fler förbränningsmaskiner i 

förhållande till antal medlemmar. De satsar även stort på utomhusgruppträning med 

exempelvis löpning, men även rodd och kanot erbjuds. Inne på anläggningen erbjuds 

varje timme virtuell spinning, vilket innebär att medlemmarna genom att följa 

instruktioner från en inspelad video kan gå på spinningpass under hela dagen. Alla 

potentiella kunder erbjuds även en fri provträningsvecka innan de tar beslut om ifall de 

vill teckna medlemskap eller inte.  

 

Vad som erbjuds utöver basutbudet i medlemskapet beror enligt Melin (2014) på vilken 

typ av medlemskap som tecknas. Vissa medlemskap innehåller även några timmar med 

personlig tränare till ett bra pris. Att de har satt ett lägre pris på personlig träning 

förklarar Melin med att de vill att medlemmarna ska få ordentlig träning. De erbjuder 

dock även något de kallar gyminfo, där medlemmar gruppvis kan få en gratis 

rundvisning i gymmet. Framöver finns det planer på att det för alla som tecknar 
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medlemskap ska ingå minst två pass med personlig tränare. Detta för att ge 

medlemmarna en viss standard på deras träning. Dock menar Melin att för de kunder 

som vill ha ett gigantiskt utbud på gruppträningspass kommer Cardio Club inte klara av 

att möta det behovet, men menar att de har desto fler utomhuspass. Detta är något han 

menar att kunderna har möjlighet att upptäcka under den fria provträningsveckan, för att 

på så sätt se om det är något som passar dem eller inte.  

 

Med tanke på att Cardio Club är nystartat menar Melin (2014) att de har satsat mycket 

på marknadsföring det senaste, i både tv, radio, tidningar och lokala internettidningar. 

De har även visat upp sig samt varit engagerade i olika företagssammanhang. Även 

flygblad på bilar har delats ut på närliggande parkeringsplatser. Med tanke på att 

företaget är i uppstartsfasen ligger störst fokus just nu enligt Melin på att locka till sig 

nya kunder. Dock säger han sig vara medveten om hur viktigt det sedan kommer bli att 

inte tappa de medlemmar som finns. En vanlig situation tas upp, där medlemmens 

årskort går ut och denne själv måste ta initiativet att förnya det. Så vill inte Melin att det 

ska gå till, utan menar att de som företag måste uppvakta kunden strax innan årskortet 

går ut för att på så sätt återigen fånga in kunden.  

 

4.3.2 Kunderna 
Enligt Melin (2014) har Cardio Club två primärmålgrupper, där den ena är nybörjare 

och sådana som har tränat förr men haft ett längre uppehåll. Flera av de som har tecknat 

medlemskap på klubben har berättat att det är första gången någonsin som de går in på 

en träningsanläggning, då det har känts fel innan. Enligt Melin är det cirka 80 procent 

av Sveriges befolkning som inte har ett träningskort, vilket han ser som en stor marknad 

men också utmaning. Förutom nybörjarna finns det ytterligare en målgrupp, vilken de 

har valt att kalla för klassikerna. Detta är träningsintresserade personer inom exempelvis 

löpning eller cykling, till vilka det erbjuds specialcyklar och speciella löpband. 

 

En lojal kund anser Melin (2014) vara enkelt att beskriva inom gymbranschen, då det är 

någon som fortsätter att vara kund. För att detta ska ske måste de vara nöjda med det de 

håller på med och en riktigt lojal kund berättar även vidare till andra hur bra den tycker 

att dennes träningsställe är. Vidare menar Melin att de medlemmar som har sitt 

medlemskap på autogiro är lättare att följa lojaliteten för, då de helt enkelt fortsätter att 

betala in. Annat blir det för de med årskort, där den kritiska punkten blir när detta tar 

slut. Han menar att det då många gånger blir en ekonomisk tröskel att komma över, där 
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förnyandet många gånger skjuts upp till framtiden. Här anser dock Melin att kunden 

fortfarande är lojal med tanke på att denne inte har bytt till någon annan aktör utan 

medlemskapet är bara vilande. Dock förblir det för många vilande, vilket han menar att 

de kommer behöva jobba hårt med att fånga upp dessa medlemmar. Melin skulle gärna 

se att alla medlemmar hade sitt medlemskap på autogiro, vilket framkommer i citatet 

nedan (Melin, 2014): 

 

”… måste medlemmen göra ett aktivt beslut att ’nu är inte min kropp viktig längre’. Det 

är ju lite det du måste göra. Du säger upp det.” 

 

Melin (2014) jämför då med årskortsmedlemmen som istället avslutar sitt medlemskap 

på grund av ekonomiska skäl. Andra anledningar han ser till att medlemmar kan komma 

att sluta är att de resultat som önskats inte har uppnåtts, där han menar att det är 

företagets uppdrag att nå ut med kunskap till medlemmarna om vilka resultat som kan 

vara rimliga att nå. Ytterligare möjliga anledningar till avhopp ser han som att personer 

flyttar från staden. Det som Melin ser som viktigast för att motverka avhopp är att 

individen blir sedd under tiden. Han hänvisar till att det finns statistik på att de 

medlemmar som har haft en introduktion i gymmet eller något möte med en personlig 

tränare får en helt annan koppling till företaget och stannar även oftare kvar.  

 

4.3.3 Personalen 
Som nämnts tidigare menar Melin (2014) att de eftersträvar en klubbkänsla på Cardio 

Club, där han menar att personalen har en stor del i om denna skapas eller inte. Han 

menar även att personalen är viktigare än alla maskiner, då det inte spelar någon roll vad 

för utrustning som finns om inte personalen kan hantera människor. För att uppnå en bra 

personalstyrka är Melin noggrann med vilka som anställs, då han ställer krav på en hög 

kundservicenivå hos dem. Han vill inte heller att det ska vara ungdomar som arbetar där 

utan eftersöker personer med lång erfarenhet samt bra utbildning, många gånger med 

sjukvårdsbakgrund, och har haft en lägre åldersgräns på 30 år för personalen. Dessa 

krav finns för att skapa en trygghet för medlemmarna, för att de ska veta att personalen 

har koll på vad de gör. Melin tillägger även att personalen ska vara engagerade i 

medlemmarna samt vad som händer i lokalen. Det handlar inte om att bara stå i en 

reception, utan personalen ska se och uppmärksamma kunderna, prata med dem samt 

visa hur saker och ting fungerar.  
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4.3.4 Anläggningen 
När Melin (2014) letade efter en lokal till Cardio Club var han noga med att det inte 

skulle vara någon källarlokal, utan våningsplan eller allra helst markplan var kravet. 

Han menar att det blir ljusare i lokalen och medlemmarna kan även se ut och veta var de 

är. Inne i lokalen har de sedan valt att ha så öppna ytor som möjligt för att ge en 

överblick, vilket annars blir svårt att få om det är för mycket skrymslen. Något som 

Melin flera gånger tar upp är även att de har privata duschar, vilket han drar en parallell 

till att ingen skulle duscha med öppen dörr hemma om den hade gäster. Han tror även 

att privata duschar kan innebära att ett hinder försvinner för de som inte är bekväma 

med offentliga sådana. Utöver detta menar han att de har försökt göra anläggningen så 

trevlig som möjligt. Melin pekar även på det faktum att de efter att ha haft öppet i fem 

veckor inte har behövt plocka upp hantlar eller andra redskap från golvet en enda gång, 

vilket han menar har att göra med den äldre och mer skötsamma målgrupp de har.  

 

Ett annat krav som Melin (2014) hade vid sökandet efter lokal var tillgång till fri 

parkering i direkt anslutning, vilket han ville ha för att kunna erbjuda hög tillgänglighet. 

Då en stor del av målgruppen bor utanför citykärnan och därmed är bilburna, blir även 

den fria parkeringen ett hinder som försvinner. Melin menar att anläggningen har ett 

semi-cityläge, vilket innebär att det går att nå med cykel eller genom att gå, det stannar 

bussar utanför samt parkeringen är lättillgänglig. Detta till skillnad från vissa aktörer 

som han menar har sina anläggningar mitt inne i centrum och där medlemmarna får 

svårare att exempelvis hitta en bra parkering.    

 

4.3.5 Motivation 
För att motivera sina medlemmar till fortsatt träning menar Melin (2014) att det är 

viktigt att se varje person som en individ och fråga exempelvis vad de har för mål med 

sin träning. Han pekar även på vikten av att nå ut med kunskap till medlemmarna, vilket 

de har tänkt göra bland annat genom föreläsningar. Enligt Melin finns det en övertro hos 

människor om hur mycket som förbränns vid träning, vilket han menar är viktigt att 

informera om för att medlemmarna ska förstå varför de inte når de resultat som de siktat 

in sig på. Det är då viktigt att istället dela med sig av den kunskap som personalen 

besitter kring hur medlemmarna ska göra för att nå dessa mål, samt informera om de 

många positiva hälsoeffekter som träning kan ha men som ofta glöms bort.  
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Vidare erbjuder Cardio Club även BMI-kurser, vilket enligt Melin (2014) handlar om 

kroppsomvandling främst riktade till överviktiga. De vill där krossa de myter som finns 

kring träning och mat, genom att arbeta med parametrarna motivation, kost och träning. 

Upplägget består av flera föreläsningar till en början för att skapa kunskap hos 

medlemmarna, för att sedan även lägga upp träningsprogram och få dem att ta tag i 

kosten.  

 

4.4 Nordic Wellness 
Nordic Wellness beskriver sig som en av de största och starkaste träningskedjorna i 

Sverige, samt att de hela tiden vill utmana sig själva, medlemmarna och branschen över 

huvud taget. Inom Jönköpingsregionen finns det 10 stycken anläggningar. Den träning 

som erbjuds är olika typer av gruppträning, konditionsträning och styrketräning, men 

det kan även skilja sig en del mellan de olika anläggningarna. Annat som tillhör utbudet 

är personlig träning, barn- och ungdomsträning, barnpassning, solarium, företagsträning 

samt på en av anläggningarna en relaxavdelning med möjlighet till olika 

spabehandlingar (Nordic Wellness, 2014). Intervjun har genomförts med Jennie 

Lindahl, regionschef för Nordic Wellness Jönköping men med en bakgrund som bland 

annat personlig tränare och friskvårdskonsulent inom organisationen.  

 

4.4.1 Erbjudandet 
Lindahl (2014) tror att folk väljer att träna på Nordic Wellness på grund av den bredd de 

har bland sina medlemmar. Hon menar att de har allt från små barn till seniorer, vilket 

skapar en trevlig atmosfär. Vidare försöker de i sin marknadsföring att rikta sig till den 

breda massan och peka på att vem som helst är välkommen att träna hos dem. Även 

utbudet riktas till en bred målgrupp, där de försöker ha något för alla med allt från lätta 

till svårare gruppträningspass. Andra anledningar till varför kunder väljer just Nordic 

Wellness tror Lindahl beror på närheten, då de vid intervjutillfället snart har 106 

klubbar runt om i Sverige, en siffra som ständigt ökar.  Hon menar att om det är något 

som människor har lite av idag är det tid, vilket gör att närhet till en träningsanläggning 

minskar det problemet delvis. Även öppettiderna tas upp, där hon menar att deras 

öppettider från 05 till 23 gör att de blir mer tillgängliga.  

 

Något annat som Lindahl (2014) tar upp är vikten av att anpassa tider för 

gruppträningspass och chans till barnpassning efter när medlemmarna är i behov av det. 

Alla nya kunder erbjuds även en gratis genomgång i gymmet, samt en veckas gratis 
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träning för att se om just Nordic Wellness känns rätt. Ibland erbjuds även ett startkit vid 

tecknande av medlemskap, exempelvis innehållandes vattenflaska eller träningsväska. 

Lindahl berättar att utbudet på de olika anläggningarna skiljer sig något då det på en 

finns en spa- och relaxavdelning och på andra anläggningar kan det finnas inhyrda 

frisörer och vissa har även aktiviteter för barn så som barndanser.  

 

Tidigt i intervjun tar Lindahl (2014) upp att de försöker jobba med att vara mer än bara 

träning. Vid olika tillfällen bjuds det på våfflor, bakas bullar, grillas korv och det 

arrangeras brännbollsturneringar, spakvällar samt fester. Dock är det träningen som står 

mest i centrum och även där gör de mycket aktiviteter, men de vill enligt Lindahl skapa 

en typ av klubbkänsla där medlemmarna känner sig som hemma. Målet är en trygg, 

rolig och social plats, men där de även strävar efter att träningen ska nå världsklass 

eftersom det ju är den som medlemmarna betalar för. Utöver träningen ska det dock 

finnas lite mer, där instruktörer och receptionister ska vara trevliga och skapa relationer 

till medlemmarna och det ska vara en bra stämning. Förhoppningen är att medlemmarna 

ska se Nordic Wellness som sitt andra hem.  

 

Lindahl (2014) menar även att de vill få sina medlemmar att känna att Nordic Wellness 

erbjuder något av det senaste inom träning samt följer med i rådande trender. Delvis för 

att varumärket ska förknippas med något positivt, men också för att inte bli lata. Hon 

menar att det inte fungerar att nöja sig och att konkurrensen här har en bra effekt, då de 

olika aktörerna nästan tvingar varandra att ständigt sträva efter att bli lite bättre. Likaså 

menar Lindahl att det inte längre går att bara vara ett gym, utan att anpassningar 

behöver göras utifrån hur kunden vill träna. Hon tar som exempel att när det blir 

varmare ute vill många träna ute, vilket innebär att de då får erbjuda exempelvis 

löpargrupper för att på så sätt finnas där kunden vill vara. Vidare nämns även 

hemmaträning och att inte stirra sig blind på gymmet, utan att kommer inte kunderna till 

träningsanläggningen får träningsanläggningen komma till kunden. Det blir därmed allt 

viktigare att bredda sig för att nå ut till kunderna.  

 

När det kommer till att locka till sig samt att behålla befintliga kunder, tror Lindahl 

(2014) att de flesta tror att mest fokus läggs på att locka in nya kunder i och med att det 

är där det läggs ut erbjudanden samt ges bra priser. Vad hon dock menar är ännu 

viktigare för dem är att få de befintliga kunderna att trivas och stanna kvar, vilket de 
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arbetar med bland annat genom att sälja mervärden till dessa. Deras önskan är att 

medlemmarna ska känna sig trygga med varumärket och tycka att det är proffsigt och 

genomtänkt. Vidare menar Lindahl att de självklart alltid är beroende av att nya kunder 

kommer in, men att det betyder mer för dem att en befintlig kund stannar än att en ny 

tillkommer. Det krävs även mer jobb för att behålla befintliga medlemmar då de 

behöver motiveras och saker behöver kommas på för att få dem att träna mer aktivt, 

vilket är svårare än att locka med ett bra pris. Gällande ren marknadsföring menar 

Lindahl (2014) att det allra bästa är word of mouth, det vill säga nöjda medlemmar som 

pratar om organisationen. Som nämnts ovan erbjuds alla nya kunder även en gratis 

träningsvecka i form av ett veckokort, något som även delas ut på stan, på marknader 

eller i butiker. Detta förklarar Lindahl med att när det gäller de potentiella kunder som 

inte kommer till dem av sig själva men som eventuellt är lite sugna på att träna, är det 

upp till Nordic Wellness att istället komma till kunderna. Hon pekar därmed på vikten 

av att synas i olika sammanhang även utanför anläggningen, vilket hon anser vara det 

som fungerar allra bäst. Utöver detta använder de sig även av tryckt marknadsföring och 

det har även förekommit TV-reklamer.  

 

4.4.2 Kunderna 
Den typiska kunden på Nordic Wellness är svår att avgöra för Lindahl (2014), då hon 

som nämnts tidigare menar att de har kunder som är allt från bara några månader till 

seniorer på över 90 år. Det är även en blandning av erfarenhet bland medlemmarna, då 

det finns allt från de som aldrig besökt ett gym tidigare till de som tävlar inom sin 

träning. Den bredaste målgruppen de har är dock personer mellan 20 och strax över 40, 

med en ganska lika fördelning mellan män och kvinnor. Lindahl tillägger dock att de är 

ute efter att locka till sig just hela spannet med medlemmar i alla åldrar och de vill 

kunna erbjuda något för alla.  

 

För Lindahl (2014) är en lojal kund en person som är aktiv med sitt träningskort. 

Tvärtom mot vad många tror, menar hon att kunder som köper träningskort de sedan 

inte använder är de sämsta kunderna, i och med att de så småningom även säger upp sitt 

medlemskap. Lindahls önskan är istället att medlemmarna ska vara aktiva och menar då 

att en lojal kund är den som tränar mellan en och tre gånger per vecka minst. Detta 

eftersom de är lättare att fånga upp, de deltar förhoppningsvis i aktiviteter som 

anordnas, receptionisterna får en chans att prata samt skapa relationer med dem och 

kunderna blir på så sätt mer lojala. Tidigare nämnda klubbkänsla tas även upp igen, då 
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Lindahl menar att om en medlem känner av denna kommer denne förhoppningsvis även 

prata gott om organisationen.  

 

På Nordic Wellness menar Lindahl (2014) att de följer statistiken noga över hur många 

som säger upp sig och de frågar även oftast om en uppsägningsorsak. Vanligt är att folk 

flyttar, men det kan även vara graviditet och sjukdomar. Den vanligaste anledningen är 

dock att de är inaktiva och inte använder sitt träningskort, vilket Lindahl menar att de 

försöker råda bot på. Likaså när folk fryser sina träningskort när de blir gravida menar 

Lindahl att de måste anpassa sig och kunna erbjuda träning dels för gravida men även 

träning efter graviditet. Här menar hon att receptionister och instruktörer har en viktig 

roll, då de får höra mycket från medlemmarna om vad de är nöjda och inte nöjda med.  

 

4.4.3 Personalen 
Personalens påverkan på medlemmarna ser Lindahl (2014) som väldigt viktig och 

menar att de arbetar mycket med hur personalen bemöter kunderna. Det räcker inte med 

att det är fräscht och snyggt på gymmet, utan kunden ska få en känsla när den kommer 

dit, ett leende från de i personalen samt känna sig trygg. Vidare pekar hon på att det inte 

bara är träning det handlar om på en träningsanläggning, utan det är lite mer som 

behövs.  

 

” … vi kan ha de allra senaste maskinerna och det kan gymmet bredvid 

oss också ha, vi kan ha exakt samma pass, så det som avgör är 

mjukvaran och stämningen på klubben” 

(Lindahl, 2014) 

 

Arbetet med personalen handlar enligt Lindahl (2014) främst om att de ska tycka att 

jobbet är kul, då detta lätt speglar sig i hur medlemmarna uppfattar sina besök på 

anläggningarna. De försöker därför släppa fram personligheten hos alla i personalen, 

men trycker även på mer generella saker som att säga hej och hejdå till varje besökande 

medlem. Vid gruppträningspass samlar instruktörerna in biljetter från deltagarna med 

deras namn på och de har då samtidigt som uppgift att försöka lära sig två av dessa. 

Detta för att göra upplevelsen för medlemmen mer personlig, samt där denne känner att 

den uppmärksammas och blir sedd. Arbetet med personalen går därmed enligt Lindahl 

ut mycket på att skapa en härlig känsla på anläggningarna, tidigare nämnda klubbkänsla, 

vilket hon menar bidrar mycket till helhetsintrycket.  
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4.4.4 Anläggningen 
Då Nordic Wellness många gånger köper upp andra klubbar har de enligt Lindahl 

(2014) inte alltid chans att påverka anläggningarnas utformning. Däremot sätter de sin 

prägel på de uppköpta anläggningarna med hjälp av exempelvis färger, för att på så sätt 

skapa den stämning som önskas. Hon menar även att det är viktigt att följa de trender 

som råder för att skapa en inspirerande träningsmiljö för medlemmarna. För några år 

sedan var det modernt att ha motivationsord på väggarna och just nu ska det vara lite 

tuffare stil på miljön. Dock anser Lindahl att omklädningsrummen inte följer samma 

riktning, utan där ska det istället vara lugnt och mysigt. Musiken inne i gymmet är enligt 

Lindahl ett omdiskuterat ämne, där medlemmarna många gånger har skilda åsikter. Det 

är här viktigt att inse att det inte går att tillgodose allas önskemål, men hon menar att det 

ändå är viktigt att lyssna på de åsikter som finns. I och med att majoriteten av de 

seniorer som tränar gör detta på förmiddagarna, har Nordic Wellness dock som policy 

att musiken under dessa tider är dels lite lugnare men även har en lägre volym.  

 

4.4.5 Motivation 
Lindahl (2014) nämner flera gånger under intervjun att de arbetar för att deras 

medlemmar ska vara aktiva med sitt medlemskap. Detta arbete sker genom att hitta på 

aktiviteter kring träningen, för att på så sätt få medlemmarna att tycka att träningen är 

rolig. Då och då har de så kallade utmaningskort, där medlemmarna ska testa på så 

många gruppträningspass som möjligt och då även kan vinna priser. Förhoppningen 

med detta är att medlemmarna hittar nya träningsformer som de tycker är roliga, för att 

på så sätt kunna variera sin träning mer. Andra aktiviteter som anordnas är 

teknikveckor, där det är exempelvis en extra instruktör på passen samt att vissa pass är 

lite längre, för att på så sätt gå igenom tekniken mer noggrant. Lindahl menar att om 

medlemmarna lär sig att utföra träningen på ett korrekt sätt kommer även 

träningsresultaten snabbare, vilket många gånger gör att träningen även upplevs som 

roligare.  

 

Vidare har de enligt Lindahl (2014) även PT-kvällar, där personliga tränare kan ge tips 

och svara på frågor från medlemmarna. För de som vill sätta upp mål för sig själva finns 

även möjlighet att göra mätningar på kroppsammansättningen, för att sedan följa upp 

efter en period. Dock menar Lindahl att alla inte motiveras av denna målbaserade 

träningen, men att möjligheten ändå ska finnas. Det är detta som Lindahl menar är de 



  
 

45 

mervärden för kunderna som de arbetar med, där det ska finnas något för alla. Lindahl 

(2014) berättar att de nyligen även har lanserat en app som heter Drops, vilket är ett 

sorts motivationssystem. Medlemmarna får här registrera sin träning och samlar genom 

detta poäng. Responsen har enligt Lindahl varit positiv från medlemmarna, då de tycker 

det är bra att kunna följa sin träning på det sättet. Hon menar att de hela tiden försöker 

arbeta med att hitta saker som kan motivera och uppmuntra medlemmarna till att 

fortsätta träna. De vill hjälpa medlemmarna att hitta träning som upplevs som rolig för 

dem, för att på så sätt få dem att stanna kvar samt vara aktiva.  

 

För att kunna nå samt motivera de medlemmar som tränar på obemannade tider eller 

som inte är lika pratglada av sig, anser Lindahl (2014) att sociala medier är en viktig 

del. Det gäller då att få de medlemmar som de inte träffar lika ofta att istället blir aktiva 

på exempelvis instagram, för att på så sätt se vad som händer inom organisationen. 

Likaså menar hon att ovan nämna motivationssystem Drops är ett sätt att nå dessa 

medlemmar, då de kan engagera sig i sin träning och i Nordic Wellness på egen hand 

genom sin mobiltelefon. Lindahl menar att med tanke på den breda målgrupp de har, 

gäller det att vara på tårna och hitta sätt att anpassa sin verksamhet efter alla olika typer 

av medlemmar.  

 

 

 



  
 

46 

5 Analys 
I detta kapitel kommer uppsatsens teoretiska referensram att ställas mot den empiri som 

har samlats in och redovisats ovan. Utifrån teorin samt empirin kommer en analys att 

presenteras innehållandes de tolkningar samt antaganden som går att göra.  Detta 

kapitel ämnar besvara forskningsfråga 3, som tar upp hur aktörerna inom 

gymbranschen kan använda sig av relationsmarknadsföring för att skapa lojala kunder. 

Detta görs genomgående i kapitlet under rubrikerna Erbjudandet till kunden, Kundens 

kontakt med organisationen samt Att få kunden att stanna.  

 
5.1 Erbjudandet till kunden 
Att fokusera på att behålla de redan befintliga kunderna mer än att locka till sig nya blir 

enligt Grönroos (2008) allt viktigare, något som även den empiriska insamlingen tyder 

på. Samtliga respondenter hävdar att de lägger allt mer fokus på detta, dock i varierande 

grad sinsemellan. Lindahl (2014) menar att det utifrån sett förmodligen kan verka som 

att fokus ligger på att locka till sig nya kunder då det är dessa aktiviteter som ofta 

uppmärksammas, exempelvis i form av erbjudanden. Däremot anser hon att de lägger 

ner avsevärt mer tid och resurser på att behålla de befintliga kunderna då detta är en 

svårare uppgift. Att Lindberg (2014) tror att de flesta av aktörerna inom gymbranschen 

fokuserar mer på att locka till sig nya kunder är ett tydligt tecken på vad Lindahl menar, 

då arbetet med att behålla sina befintliga kunder pågår mest innanför anläggningarnas 

väggar och därmed inte är lika tydligt utåt. Dock är samtliga respondenter överens om 

att det fortfarande är viktigt att även locka till sig nya kunder, men det 

relationsmarknadsföringstänk som Grönroos (2008) hänvisar till genomsyrar då detta 

genom att det ska ske på en mer personlig nivå.  

 

Vikten av att veta vilka ens kunder är tas upp av Grönroos (2008), samt att sträva efter 

nära kontakt med dessa. Den nära kontakten är något som samtliga respondenter är 

överens om är viktig, exempelvis menar Thor (2014) att de vill ha en öppen relation till 

sina kunder där dialoger enkelt skapas och Lindberg (2014) menar att en nära relation 

till medlemmarna skapar en familjär känsla på anläggningen. Respondenterna har dock 

valt att rikta in sig på lite olika målgrupper. Thor (2014) och Lindahl (2014) menar att 

de har kunder i alla åldrar samt med olika typer av erfarenhet och att det är på det sättet 

de önskar ha det. Lindahl tillägger även att det då blir en utmaning att hitta något som 

passar alla, med olika svårighetsgrader på gruppträningspass exempelvis. Melin (2014) 

däremot är väldigt specifik med vilka deras kunder är då det antingen är nybörjare eller 
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mer erfarna, samt önskvärt även över 25 år. En enkel tolkning blir här att ju mer 

specifik målgrupp, desto lättare blir det att träffa rätt och lära sig hur kunderna fungerar. 

Dock menar både Thor (2014) och Lindahl (2014) att deras breda målgrupper bidrar till 

ökad trivsel då bredden gör att alla känner sig välkomna samt att det bidrar till en 

speciell atmosfär. Melin (2014) menar däremot att Cardio Clubs mer specifika 

målgrupper gör att exempelvis vissa nybörjare ens vågar ta sig till anläggningen, då de 

inte känner sig passa in på vissa andra ställen. Att respondenterna har så pass olika 

uppfattningar kan bero på flera saker, men troligt vore att alla typer av kunder är olika 

och trivs därmed även med olika upplägg. Att känna sina kunder kan därför för 

gymbranschen handla mer om att se individerna än hela kundgrupper. Lindberg (2014) 

tar upp detta då han menar att det kan vara väldigt betydande för en medlem om någon i 

personalen kommer ihåg saker som dennes namn eller mål med träningen. Detta är 

något som även Grönroos (2008) lyfter då han menar att det ultimata vore att ge alla 

kunder individuell behandling. Då spelar det ingen roll om alla medlemmar i en 

organisation har liknande förutsättningar eller är på samma nivå med sin träning, utan 

det är snarare hur bra aktörerna kan bemöta de olika individerna som spelar in.   

 

Ovan nämns att Cardio Club har en något annorlunda inriktning än övriga aktörer, 

vilket går att koppla till det som Grönroos (2008) beskriver som tjänstekonceptet. Detta 

första steg i utvecklandet av tjänsteerbjudandet har att göra med hur organisationen vill 

rikta sig samt vad de vill göra. Samtliga respondenter erbjuder träning, där majoriteten 

riktar sig till alla olika typer av människor. Cardio Clubs koncept kan då sägas vara 

något snävare än övrigas. Nästa steg i tjänsteerbjudandet som enligt Grönroos (2008) är 

tjänstepaketet, innehåller delarna kärntjänst, möjliggörande tjänster samt värdehöjande 

tjänster. Kärntjänsten blir inom gymbranschen att erbjuda träning, då detta är det 

huvudsakliga syftet. De möjliggörande tjänsterna så som Grönroos (2008) beskriver 

dem kan vara medlemskort, receptionsdisk samt gruppträningsinstruktörer, då detta 

måste finnas för att göra tjänsten möjlig att använda. Det blir sedan de värdehöjande 

tjänsterna som aktörerna kan differentiera sig genom, då det likt Grönroos (2008) menar 

inte längre går att konkurrera med en kärntjänst utan det krävs annat för att höja värdet. 

Sådant som kan klassificeras som värdehöjande tjänster som respondenterna tar upp är 

bland annat barnpassning, medlemsrabatter, gratis instruktioner, föreläsningar, fester, 

utomhusträning samt personlig träning (Thor, 2014; Lindahl, 2014; Melin, 2014). Då 

det utifrån den empiriska insamlingen tyder på att de flesta aktörer erbjuder liknande 
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typer av värdehöjande tjänster, blir det svårt att avgöra vad som verkligen sticker ut och 

får dem att bli speciella för kunderna. Detta är dock något som kan avgöras i det som 

Grönroos (2008) beskriver som det utvidgade tjänsteerbjudandet, där det handlar om 

hur tjänsten levereras samt upplevs.  

 

Grönroos (2008) tar upp tillgänglighet som en del av det utvidgade tjänsteerbjudandet, 

något som flera av respondenterna nämner i sina intervjuer. Melin (2014) valde lokal 

utifrån vissa krav, där bland det viktigaste var att det skulle finnas fria parkeringar i 

direkt anslutning till anläggningen. Han ville inte heller att lokalen skulle vara för 

central, då det kan innebära onödigt krångel för de medlemmar som bor utanför staden. 

Lindahl (2014) tar upp att de försöker vara nära kunden genom att expandera och köpa 

upp eller bygga nya anläggningar på olika platser. Hon tar även upp öppettider, vilket 

även Lindberg (2014) gör, och menar att det med längre öppettider innebär att fler 

medlemmar har chans att få in sin träning under dagen med tanke på den tidsbrist som 

råder bland folk. Det märks tydligt att respondenterna är medvetna om hur viktig 

tillgängligheten är, dock kan det vara svårt att påverka denna faktor. Lindberg (2014) 

nämner att då de endast har en anläggning kan detta påverka antalet medlemmar då de 

som bor i andra stadsdelar förmodligen väljer att träna närmre sitt hem. Det finns dock 

ytterligare faktorer enligt Grönroos (2008) som påverkar tillgängligheten, samt fler 

punkter tillhörande det utvidgade tjänsteerbjudandet. Dessa kommer dock diskuteras 

under 5.2 Kundens kontakt med organisationen, då de mer har med själva besöket att 

göra.  

 

En annan koppling som kan göras till det utvidgade tjänsteerbjudandet är det som bland 

annat Lindahl (2014) tar upp om att de försöker skapa mervärden för sina kunder. Enligt 

Grönroos (2008) är mervärde det värde som finns i tilläggstjänster, vilket kan anses 

skapas dels i de tidigare nämnda värdehöjande tjänsterna men även i det utvidgade 

tjänsteerbjudandet. Kärnvärdet skapas då i kärntjänsten samt de möjliggörande 

tjänsterna. Viktigt att komma ihåg här är att mervärde är svårt att skapa så länge 

kärnvärdet inte är stabilt, vilket innebär att ansträngningar kring att skapa mervärden för 

kunderna kan vara bortkastade resurser om inte kärntjänsterna och därmed kärnvärdet är 

tillräckligt bra. Det är svårt att avgöra hur medvetna respondenterna är om denna 

koppling, då de nämner mer om mervärden än om att stabilisera det mer grundläggande. 

Dock kan detta bero på att de grundläggande faktorerna ses som självklara, men det kan 
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ändå vara värt att ta upp hur viktigt det är att fokusera även på de mer substantiella 

delarna.  

 

Det sista steget rörande tjänsteerbjudandet som Grönroos (2008) tar upp är image och 

kommunikation. Thor (2014) anser att det är viktigt att synas och uppmärksammas i 

positiva sammanhang även utanför själva anläggningen, exempelvis vid olika typer av 

evenemang. Även Lindahl (2014) menar att detta är effektivt, samt att det ger möjlighet 

till att fånga upp potentiella kunder som kanske är intresserade av att börja men inte tar 

steget själva. Samtliga respondenter pratar om atmosfär eller speciella klubbkänslor som 

de vill ska upplevas av medlemmarna, där önskan är att dessa i sin tur berättar vidare 

om sina upplevelser till bekanta. Denna positiva word of mouth-kommunikation kan 

enligt Grönroos (2008) ha en stor påverkan på ett företags image, något som även 

respondenterna är medvetna om då de alla menar att det är den bästa marknadsföringen 

de kan få. Hur en organisation väljer att framställa sig kan påverka kundens upplevelse, 

något som Thor (2014) är medveten om då hon menar att Friskis & Svettis inte skriver 

ut sina priser i marknadsföringen utan istället satsar på att förmedla en känsla. Detta går 

hand i hand med det som Grönroos (2008) menar är det grundläggande för 

relationsmarknadsföring och dess tjänstekonkurrens, nämligen att priset är relativt 

oväsentligt och det istället handlar om vad som erbjuds. Detta är något som 

respondenterna verkar medvetna om men som de tar efter på olika nivåer. Då det dock 

inte är mycket prat om pris i intervjuerna utan mer om känslor och vad aktörerna gör för 

sina kunder, går deras arbete mer åt relationsmarknadsföring än mot 

transaktionsmarknadsföring.  

 

5.2 Kundens kontakt med organisationen 
För att serviceprocessen, det vill säga mötet mellan kund och organisation, ska bli 

lyckad menar Grönroos (2008) att det krävs en medvetenhet hos organisationerna om 

hur tjänstemarknadsföringstriangelns olika delar hänger ihop, se Figur 3.1. Triangelns 

olika sidor handlar om att ge löften, möjliggöra löften samt hålla löften. Detta är något 

som går att koppla till det Thor (2014) berättar om att deras mål hela tiden är att hålla 

den nivå som gjorde att medlemmarna beslutade sig för dem från början. Om detta inte 

uppfylls, det vill säga att något som utlovats i den externa marknadsföringen inte hålls, 

blir det som att bryta ett löfte vilket i sin tur påverkar kundens upplevda serviceprocess.  
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Den vanligtvis första kontakten kunden har med organisationen är genom den externa 

marknadsföringen, där löften skapas i form av traditionell marknadsföring (Zeithaml 

et.al., 2009). Respondenterna går här tillväga på liknande sätt, där de bland annat 

nämner annonsering, flygblad, TV-reklam, radioreklam samt sociala medier. Som 

nämnts ovan tar Thor (2014) upp att de i sin marknadsföring vill förmedla en känsla, 

vilket utifrån tjänstemarknadsföringstriangeln går att tolka som att de ger ett löfte om 

vad kunderna kan förvänta sig vid ett besök på Friskis & Svettis.  

 

Nästa sida i tjänstemarknadsföringstriangeln, se Figur 3.1, handlar om den interna 

marknadsföringen där de utlovade löftena möjliggörs. Lindberg (2014) menar att de 

arbetar mycket med att deras personal ska trivas med sitt arbete och ha den rätta 

inställningen. Thor (2014) anser att då majoriteten av personalen hos dem arbetar ideellt 

och är där frivilligt, blir det automatiskt en bra stämning bland dem då de är där just för 

att de tycker det är roligt. Lindahl (2014) tar upp att de arbetar mycket med hur 

personalen ska bemöta medlemmarna men även liknande det som Thor (2014) 

beskriver, där en bra stämning på anläggningen kan bidra till en klubbkänsla som 

påverkar helhetsintrycket. Även Melin (2014) tar upp strävan efter en klubbkänsla och 

personalens påverkan på denna. Han säger sig vara noggrann med vilka som anställs, då 

de dels ska ha en hög känsla för service men också ha en adekvat utbildning för 

sammanhanget för att på så sätt inge förtroende till medlemmarna. Det går utifrån den 

empiriska insamlingen tolka svaren som att en sammanhållning likt i en sportklubb är 

eftersträvansvärt, något som föreningen Friskis & Svettis har lättare för att uppnå med 

sina ideellt engagerade. Det blir en desto större utmaning för övriga aktörer att skapa 

denna känsla och sammanhållning, men där det likt Melin (2014) tar upp och även 

enligt Zeithaml et.al. (2009) kan ha en stor påverkan hur noga rekryteringarna går till, 

men även andra satsningar på personalen kan ha effekt.  

 

Den tredje sidan i tjänstemarknadsföringstriangeln, se Figur 3.1, tar upp den interaktiva 

marknadsföringen. Här sker någon typ av möte mellan kund och företag på 

anläggningarna och det är här de löften som utlovats i den externa marknadsföringen 

ska försöka hållas. När det gäller anläggningarnas utformning, det vill säga platsen där 

själva mötet sker, menar Melin (2014) att de försökt skapa en så ljus och öppen miljö 

som möjligt. Lindahl (2014) däremot pekar på vikten av att följa med i rådande trender, 

där det för tillfället ska vara en lite tuffare stil på träningslokalen. Dessa skilda åsikter 
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kan ha att göra med de olika inriktningar som de olika organisationerna har, men 

samtidigt menar Lindahl att de i sin breda målgrupp även de har exempelvis nybörjare. 

Det blir här återigen mer en fråga om smak och vad som passar varje individuell kund, 

där det som Thor (2014) säger ska vara en inredning som gör att kunden tycker det 

känns bra att vara där. Anläggningens utformning går enligt Zeithaml et.al. (2009) att 

koppla till servicelandskapet, vars utseende de menar kan vara avgörande för hur 

kunden upplever sitt besök där. Det kan därmed enligt teorierna ses som en chansning 

att ta ut svängarna för mycket gällande anläggningens utformning, då en miljö som inte 

faller kunden i smak påverkar dennes upplevelse negativt. Samtidigt är alla kunder olika 

som tidigare nämnts, vilket gör att det säkerligen finns de som inte vill att deras 

träningsmiljö ska vara för neutral utan istället ha den inspirerande och trendiga miljö 

som Lindahl (2014) talar om. Thor (2014) nämner även vikten av att ha en egen touch 

på de olika anläggningarna för att göra det lite speciellt, något som kan kopplas ihop 

med de utsmyckningar som Zeithaml et. al. (2009) tar upp. Något som majoriteten av 

respondenterna tar upp samt är överens om är att omklädningsrummen, oavsett stil i 

övriga delar av anläggningen, ska vara mer mysiga samt lyxiga (Lindahl, 2014; Thor, 

2014; Melin, 2014). Melin tror även att deras privata duschar gör att medlemmar som 

annars inte känner sig bekväma med att träna vågar sig dit. Även detta går att koppla till 

det servicelandskap som Zeithaml et.al. (2009) beskriver, där anläggningarnas 

utrustning och funktionalitet har stor påverkan på kundens upplevelse.   

 

Lindahl (2014) tar även upp hur omdiskuterad musiken är på deras anläggningar, där 

kunderna har skilda åsikter. Deras lösning att ha lugnare musik samt med lägre volym 

på förmiddagarna då majoriteten av seniorerna tränar, går ihop med det som Zeithaml 

et. al. (2009) tar upp kring musik i servicelandskap. De menar att i de lokaler där 

musiken stämmer överens med kundens musiksmak tenderar kunden att trivas bättre 

men också stanna längre, något som därmed kan vara viktigt att ta hänsyn till i 

träningsmiljöer. Likt med diskussionen ovan om servicelandskapets design och 

utformning kan musik som inte faller medlemmarna i smaken få negativ effekt på deras 

upplevelse. Återigen går det att dra paralleller till Grönroos (2008) påstående om att det 

är viktigt att veta vilka ens kunder är, dock är även musiksmak en individuell fråga. Att 

som Lindahl (2014) beskriver att Nordic Wellness delvis har löst problemet med vissa 

generaliseringar kring smak är dock ett steg i rätt riktning mot att individanpassa sitt 

tjänsteerbjudande, vilket Grönroos (2008) menar är bättre än inget steg alls.  
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Att personalen spelar stor roll för hur kunderna trivs hos organisationerna är 

respondenterna eniga om, där både Lindahl (2014) och Melin (2014) menar att det inte 

spelar någon roll vilken utrustning som finns eller vilka gruppträningspass som erbjuds 

om inte personalen vet hur de ska bemöta kunderna. Lindahl (2014) uttrycker det som 

att det avgörande för kunderna är den mjukvara och stämning som finns på 

anläggningen. Detta påstående går att koppla ihop med tidigare diskussion kring det 

liknande tjänstepaket som de flesta gymaktörer erbjuder, där det tydligt behövs något 

mer än de värdehöjande tjänsterna. Att personalen därmed har en betydande roll i det 

utvidgade tjänsteerbjudandet som Grönroos (2008) tar upp blir tydligt utifrån Lindahls 

uttalande. Detta är något som även Godson (2009) tar upp där han menar att allt fler 

företag satsar på just personalen för att differentiera sig. Det som både Godson (2009) 

och Grönroos (2008) tar upp kring att personalen i frontlinjen är deltidsmarknadsförare 

är viktigt att komma ihåg, då allt som personalen gör på sitt arbete gör de som en del av 

organisationen. Då respondenterna menar att deras organisationer strävar efter att skapa 

en speciell typ av stämning på sina anläggningar får därmed frontlinjepersonalen en 

betydande roll i detta, då de är kundens länk till vad organisationen vill nå ut med. 

Lindberg (2014) menar att den inställning samt det humör som personalen visar utåt 

många gånger speglas av på medlemmarna, något som kan kopplas till den gemenskap 

och klubbkänsla som eftersträvas. Om personalen är öppna mot medlemmarna och 

välkomnande, blir förhoppningsvis även relationen dem emellan bättre och då även 

mellan kund och organisation. Något annat som samtliga respondenter tar upp är vikten 

av att hälsa samt säga hejdå till medlemmarna vid deras besök, vilket ytterligare tyder 

på det arbete som aktörerna lägger ner på att försöka skapa relationer med sina 

medlemmar samt få dem att trivas. Thor (2014) menar att de trycker mycket på att 

personalen är där för kundernas skull och absolut inte tvärtom, vilket går i linje med det 

som Zeithaml et.al. (2009) tar upp om den omvärdering som sker mot att kunderna är de 

viktigaste inom företagen och inte exempelvis de i ledningsgruppen.   

 

Viktigt att komma ihåg är dock kundens roll i det hela, där det som Lindahl (2014) 

nämner inte är alla kunder som är intresserade av att få en nära kontakt med personalen. 

Det blir då enligt Grönroos (2008) svårare för tjänsteleverantören att göra kunden nöjd 

med upplevelsen, då dennes önskade resultat eller mål förblir osagda. Vidare ses 

kunden i tjänstesammanhang som medproducent av tjänsten. Det är därmed inte enbart 
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upp till organisationen att ta på sig ansvaret för kundens besök, utan kunden har själv ett 

stort ansvar för att på rätt sätt ta tillvara på det som erbjuds. Förutom kunden själv kan 

även andra kunder enligt Zeithaml et.al. (2009) påverka hur tjänsten upplevs av kunden. 

Detta är något som Melin (2014) säger sig försöka motarbeta gällande den negativa 

påverkan som kan uppstå vid köbildningar till maskinerna. Då han menar att 

förbränningsmaskiner har ökat i popularitet erbjuder Cardio Club fler 

förbränningsmaskiner än vad många andra aktörer gör, särskilt i förhållande till antal 

medlemmar. Att på så sätt förhindra irritation bland medlemmarna om att maskinerna är 

upptagna kan ha en positiv påverkan på kundens tjänsteupplevelse. Något som Zeithaml 

et.al. (2009) tar upp kring hur medlemmarna kan påverka varandra är att de är på olika 

nivåer och därmed inte har samma förväntningar på tjänsten. Detta går att koppla till det 

Lindahl (2014) berättar om att de erbjuder olika nivåer på sina gruppträningspass, vilket 

även detta kan ses som en möjlighet till att förminska eventuell irritation mellan 

medlemmarna. Något som Melin (2014) tar upp kring medlemmarnas påverkan på 

varandra är det faktum att de på Cardio Club inte en enda gång har behövt plocka upp 

redskap från golvet, vilket blir en positiv påverkan då det bidrar till bättre ordning på 

anläggningen och därmed även till en bättre upplevelse. 

 

5.3 Att få kunden att stanna 
Definitionen av en lojal kund skiljer sig något mellan respondenterna, där Thor (2014) 

menar att en återkommande kund är en lojal kund, något som även Melin (2014) håller 

med om. Lindahl (2014) är inne på samma spår men är mer specifik då hon menar att en 

lojal kund även är en aktivt tränande kund, vilket hon förklarar med att det då är lättare 

att få en relation till kunden. Detta kan dock kopplas till det som Zeithaml et.al. (2009) 

tar upp om kunder som verkar mer lojala än vad de egentligen är. Det kan vara 

ekonomiska faktorer som påverkar, men även ovisshet hos kunden om ifall ett byte av 

tjänsteleverantör skulle bli till det bättre. Därmed är det inte alltid säkert att en kund 

som återkommer egentligen är lojal, då risken finns att denne när som helst när tillfälle 

ges skulle kunna byta till en annan leverantör. Utifrån den lojalitetsstege som Godson 

(2009) tar upp skulle dessa kunder klassificeras som köpare eller klienter, beroende på 

aktivitetsgrad.  

 

Vidare menar dock Lindahl att en lojal kund även pratar gott om organisationen, vilket 

Lindberg (2014) säger sig ha samma åsikt om. Detta är enligt Godson (2009) ett mer 
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pålitligt tecken på en lojal kund, då kunden i dessa fall känner positivitet gentemot 

organisationen. Zeithaml et. al. (2009) tar även upp att det ofta uppstår en typ av 

samhörighet mellan kund och organisation för dessa kunder. Denna samhörighet kan 

kopplas ihop med den klubbkänsla som flera gånger tidigare har tagits upp i analysen, 

då en medlem som känner positivt inför den gymaktör den går till förmodligen även 

känner någon typ av samhörighet till denne. Dessa kunder kan jämföras med stegen som 

supporter samt förespråkare i lojalitetsstegen, där det senare är de som även bidrar med 

positiv word of mouth (Godson, 2009). För att nå det sista steget i lojalitetsstegen, 

partner, krävs det att kunden på något sätt börjar engagera sig i organisationen. Detta 

skulle exempelvis kunna kopplas till den personal Thor (2014) menar ställer upp ideellt 

på Friskis & Svettis, då dessa gör det frivilligt och för att de känner att de kan stå för de 

värderingar som organisationen har. Det som Lindahl (2014) tog upp kring att en aktiv 

kund är lojal behöver som sagt inte nödvändigtvis stämma, dock har det enligt Zeithaml 

et. al. (2009) hög potential att ett sådant scenario leder till just lojalitet. Detta då 

chanserna ökar när en kund är aktiv att denne lär känna personalen samt att personalen 

även lär känna kunden, vilket i sin tur gör att personalen kan bemöta kunden ännu bättre 

och personligare. Detta vore i så fall i enlighet med vad Grönroos (2008) menar är 

viktiga steg för att lyckas med sin relationsmarknadsföring.  

 

Ovan nämndes att vissa kunder stannar kvar hos en tjänsteleverantör då de inte vet hur 

ett eventuellt byte skulle bli (Zeithaml et.al., 2009). Både Lindahl (2014) och Melin 

(2014) berättar att de på deras träningsanläggningar erbjuder en gratis vecka innan 

kunden tecknar medlemskap, för att då ge möjlighet till att testa på träningen samt se 

ifall kunden trivs. Detta är inget som på kort sikt är lönsamt för företagen, då de ger bort 

sin tjänst gratis under en vecka. Dock kan det på lång sikt leda till bättre relationer, då 

kunden innan tecknandet av medlemskap har bildat sig en uppfattning av organisationen 

samt vet tydligare vad den har att förvänta sig. Detta kan kopplas till det som Grönroos 

(2008) tar upp gällande det långsiktiga fokuset som råder inom 

relationsmarknadsföringen, där det är viktigare att kunden stannar länge än att det bara 

sker försäljning för stunden. En kund som redan innan tecknandet av medlemskap vet 

att den tycker om den organisation som denne binder upp sig hos, lär med större 

sannolikhet trivas med den aktuella tjänsteleverantören. Genom att erbjuda denna gratis 

provträning bygger leverantören därmed en grund för relationen redan innan kunden 

verkligen har blivit kund, vilket ger bra utsikter för att kunden ska vilja stanna länge. 
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Kunden kan i fallet ovan ses som den potentiella kund som Godson (2009) menar är 

första steget i lojalitetsstegen. 

 

När en kund istället väljer att avsluta sitt medlemskap ser respondenterna flera olika 

orsaker, bland annat flytt, att kompisar tränar på andra ställen, inaktivitet, missnöje, 

tillgänglighet eller ekonomiska skäl (Thor, 2014; Melin, 2014; Lindahl, 2014; Lindberg, 

2014). Lindahl (2014) berättar att de oftast ber om en uppsägningsorsak, för att på så 

sätt få reda på vad de kan förbättra eller bör tänka på. Melin (2014) menar att han 

föredrar medlemskap på autogiro just för att det då blir svårare för kunden att säga upp 

sitt medlemskap av rent ekonomiska skäl. För de som ändå har årskort pekar han på 

vikten av att strax innan årskortet går ut höra av sig till kunden för att kunna fånga in 

denne och visa att de faktiskt bryr sig om ifall kunden stannar som medlem eller inte. 

Detta går i allra högsta grad ihop med vad Grönroos (2008) menar tillhör 

relationsmarknadsföringen, där det inte bara handlar om att sälja utan även uppmuntra 

kunden till att stanna. Genom att höra av sig till kunden personligen blir det en närmre 

kontakt mellan organisationen och kunden samt denne känner sig sedd. Detta blir då ett 

bättre alternativ än om årskortet bara löper ut utan att någon hör av sig och med risken 

att kunden känner sig oviktig, något som strider mot relationsmarknadsföringens 

grundtänk.  

 

Respondenterna tar upp flera exempel på hur de arbetar med att få medlemmarna att 

stanna kvar, vilket går i linje med vad Grönroos (2008) tar upp om hur viktigt det är att 

ständigt uppmuntra sina kunder till att stanna, då även de lojala. Lindberg (2014) 

berättar att de arbetar mycket med inställningen, att de ska skapa en positiv känsla hos 

medlemmarna inför träningen, bland annat genom att fråga hur det går samt säga något 

uppmuntrande till dem. Melin (2014) hänvisar till att det finns statistik på att 

medlemmar får en bättre relation till organisationen samt stannar längre om de har fått 

en gymintroduktion eller anlitat en personlig tränare, vilket de därför försöker få sina 

medlemmar till att göra. Även Melin är inne på den personliga kontakten med 

medlemmarna, där han pekar på vikten av att uppmärksamma varje medlem som en 

individ och visa intresse för dem. Även detta går ihop med vad Grönroos (2008) tar upp 

och som tidigare nämnts, att känna sina kunder och där det ultimata är just en 

individuell behandling. Genom att ge den uppmärksamhet till medlemmarna som 

respondenterna nämner ovan, känner de sig till en början sedda men i det långa loppet 
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skapas även den relation som organisationen strävar efter att upprätta. Likt Melin (2014) 

tar upp om att chansen ökar att medlemmen stannar längre om denne utnyttjar någon av 

de värdehöjande tjänster som erbjuds, ökar chanserna även för att medlemmen stannar 

ju mer involverad denne blir i organisationen med exempelvis tillhörande personal. 

Detta är något som respondenterna är medvetna om, då samtliga tar upp hur viktigt det 

är att fokusera på just att få medlemmarna att trivas. Detta går att koppla till vad 

Grönroos (2008) kallar servicelogik, vilket går ut på att allt som organisationen och dess 

personal gör ska fokusera på att underlätta kundernas värdeskapande process. Lindahl 

(2014) pekar som tidigare nämnts på vikten av att få medlemmarna att vara aktiva med 

sitt medlemskap, vilket hon menar att exempelvis aktiviteter rörande träningen kan 

bidra till. Det som hon menar ska uppnås är att medlemmarna tycker att träningen är 

rolig, något som även Thor (2014) menar att de arbetar med. Om medlemmarna ser sin 

träning och därmed tjänsten som något roligt, ökar även värdet av tjänsten för dem. 

Aktiviteter kring träningen i syfte att öka detta värde kan därmed kopplas till det 

serviceperspektiv som Grönroos (2008) anser ska råda inom tjänsteverksamheter.  

 

Melin (2014) anser att det finns många felaktiga uppfattningar bland människor 

gällande träning, dess effekter samt om kost. Han ser det som deras uppgift att sprida 

kunskap kring detta till medlemmarna, dels för att skapa mer realistiska förväntningar 

men också för att med rätt kunskap kan medlemmarna nå resultat snabbare. Detta är 

något som Lindahl (2014) instämmer med, då hon menar att deras teknikveckor görs för 

att öka medlemmarnas kunskap. Med rätt teknik vid träningen ökar chanserna till 

snabba resultat, vilket kan leda till att träningsupplevelsen även blir roligare. Detta kan 

kopplas till vad Whitehead (2010) tar upp gällande fysiskt kunnande, där ökad kunskap 

kring träning kan leda till en vilja att vara mer aktiv. Lindahl (2014) är därmed inne på 

helt rätt spår när hon säger att det bästa för dem är om medlemmarna är aktiva. För att 

uppnå detta har de bland annat lanserat en app som hon förklarar som ett 

motivationssystem, vilket ska leda till att medlemmarna tränar mer. Vad som är 

avgörande för om en person vill ägna sig åt träning eller inte är enligt Whitehead (2010) 

just personens motivation. Thor (2014) tar upp att de bland annat erbjuder föreläsningar 

för att inspirera medlemmarna, vilket är i linje med ovan nämnda fysiska kunnande. 

Melin (2014) menar att de har kurser inom kroppsomvandling, för att på så sätt slå hål 

på de myter han anser finns och även för att få medlemmar att komma igång med sin 

träning. Dessa kurser kan kopplas till den inre och yttre motivation som Whitehead 
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(2010) tar upp, där den yttre motivationen kan vara just att en viktnedgång sker samt att 

mycket stöd erbjuds från personalen. Förhoppningen är sedan att medlemmen på egen 

hand kan och vill fortsätta med sin träning, där i så fall en inre motivation har uppnåtts. 

Den ökade motivationen leder även till ett ökat värde för kunden, samt där det för 

organisationens del förhoppningsvis då leder till att relationen gentemot kunden även 

den blir bättre. Detta är något som Cubitt (2006) håller med om, som menar att ju mer 

gymaktörerna motiverar samt uppmuntrar sina medlemmar ökar chansen för att de 

fortsätter sitt medlemskap. Det är dock viktigt att komma ihåg att hur mycket företaget 

än stöttar med resurser och utrustning är det enligt Zeithaml et.al. (2009) i slutändan 

upp till kunden själv vilket resultat samt värde denne får av att inneha ett träningskort. 
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6 Slutsats 
I detta kapitel kommer studiens slutsats att redovisas. Studiens forskningsfrågor har 

besvarats genomgående i uppsatsen då de har ställts mot teorin, empirin samt slutligen 

kopplat samman detta till analysen. I denna slutsats besvaras de även med 

utgångspunkt i uppsatsens syfte. Vidare presenteras även förslag till framtida forskning 

inom studiens ämne.    

 
6.1 Besvarande av forskningsfrågor samt diskussion 
 
Uppsatsens syfte var att beskriva samt analysera hur aktörer inom gymbranschen kan 

arbeta med relationsmarknadsföring för att skapa lojala kunder, både redan existerande 

samt nya, som väljer att stanna inom organisationen. Detta har undersökts med hjälp av 

tre forskningsfrågor, vilka besvaras nedan i tur och ordning med tyngdpunkten på den 

sista frågan.  

 

Vad föreslår teorin gällande hur aktörer med hjälp av relationsmarknadsföring 

kan skapa lojala kunder som stannar? 

Denna forskningsfråga besvarades redan under teorikapitlet, där en sammanfattning av 

teorierna presenterades. Vad som tas upp som viktiga faktorer är fokuset på 

interaktionen mellan kund och organisation, där målet är att långsiktiga relationer 

skapas. För att kunna konkurrera krävs även att ett totalt tjänsteerbjudande skapas, där 

annat än kärntjänsten blir viktigt och företaget kan på så sätt särskilja sig. Vidare har 

personalen ett stort ansvar, där deras beteende kan bli avgörande för om lojala kunder 

skapas eller inte. Även servicelandskapets utformning kan spela in i detta. När det 

kommer till teorier kopplade till träning har motivation visat sig ha en betydande effekt, 

där detta kan leda till ett ökat intresse.   

 

Hur arbetar aktörer inom gymbranschen för att skapa lojala kunder som 

stannar? 

Forskningsfrågan besvarades genomgående i resultatkapitlet, där respondenterna bland 

annat lyfte fram skapandet av en klubbkänsla med tillhörande sammanhållning. Även 

att kunna anpassa sin verksamhet till alla de typer av medlemmar som fanns ansågs vara 

viktigt. Vidare var en gemensam nämnare att personalen ska ge medlemmarna mycket 

uppmärksamhet och ta till sig av deras åsikter, samt att alltid ge det lilla extra. En hel 



  
 

59 

del fokus läggs även på att motivera medlemmarna till fortsatt träning, vilket bland 

annat föreläsningar är en del av för att på så sätt sprida kunskap inom ämnet.  

 

Hur kan aktörer inom gymbranschen arbeta med relationsmarknadsföring för 

att skapa lojala kunder som stannar? 

Med tanke på den interaktion som uppstår inom relationsmarknadsföring mellan 

personalen i frontlinjen och kunderna, är det tydligt vilken viktig roll just personalen har 

för skapandet av lojala kunder. Det handlar om allt från de mest väsentliga sakerna 

inom tjänsteverksamheter som att hälsa på kunderna, till att visa ett genuint intresse för 

kunderna och se till att de känner sig trygga när de vistas på träningsanläggningen. Det 

blir därmed allt viktigare att organisationerna anställer personal som kan dels leva upp 

till denna nivå av service, men som också passar in med de värderingar som ska 

förmedlas. För att medlemmarna ska trivas gäller det även att personalen trivs, då deras 

inställning många gånger sprids vidare till medlemmarna.  

 

Då det i relationsmarknadsföring handlar mer om att sälja ett värde än en produkt, är det 

viktigt att aktörerna inom gymbranschen redan till de potentiella kunderna visar vad de 

kan förvänta sig som medlemmar. Då majoriteten av dagens gym idag erbjuder ett 

liknande utbud kan det vara svårt som potentiell kund att veta vad som går att förvänta 

sig av de olika tjänsteleverantörerna. Det gäller därför för gymaktörerna att redan innan 

kunderna blivit medlemmar försöka skapa relationer till dem. Vissa aktörer har delvis 

löst detta problem genom en gratis träningsvecka, för att på så sätt låta kunden testa om 

aktuell aktör passar. Att visa upp sitt varumärke vid olika evenemang för att på så sätt 

träffa potentiella samt existerande kunder är även det något som aktörerna ägnar sig åt. 

Ytterligare faktorer som påverkar medlemmarnas upplevda värde är det individuella 

bemötandet, vilket analysen tyder på ses som viktigt inom gymbranschen. Varje 

medlem ska känna sig sedd, dock ska denna relation anpassas till den nivå som 

medlemmen ger intryck av att vilja ha den på.  

 

För en sådan tjänsteverksamhet som gymbranschen där ett stort ansvar ligger på kunden 

själv, är det viktigt att organisationen ser till att kunden tycker att själva träningen är 

rolig. Genom att uppmuntra kunderna samt motivera dem, skapas förhoppningsvis en 

regelbundenhet hos medlemmarna i deras träning. Ju mer involverad en kund blir i en 

organisation, i detta fall exempelvis ju oftare träningsanläggningen besöks, desto högre 
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är chanserna att en bättre relation skapas mellan kund och gymaktör. Även om 

gymaktörerna kan ha ett perfekt utformat tjänsteerbjudande samt ständigt försöker 

motivera samt uppmuntra medlemmarna, är det dock i slutändan ändå upp till kunden 

själv hur stort värde denne som medproducent får ut av tjänsten. Utifrån den analys som 

gjorts pekar vissa av aktörerna på att det blir allt viktigare att inte bara erbjuda 

utrustning och tjänster i direkt samband med träningen, utan även att sprida kunskap till 

medlemmarna. Genom att dels få medlemmarna att förstå hur viktig träningen är för 

dem, men också vad som är rimligt att förvänta sig för resultat och hur dessa kan nås, 

ökar chanserna för att ovan nämnda motivation infinner sig hos medlemmarna och 

därmed även att de blir aktivt tränande. Att lära medlemmarna för framtiden och inte 

bara vad de ska träna idag, går även i stil med det långsiktiga fokus som 

relationsmarknadsföringen innebär. Om personalen som nämndes ovan även levererar 

en exemplarisk service kommer relationen utvecklas ytterligare och detta medför med 

stor sannolikhet att kunden blir mer lojal. 

 

6.2 Rekommendationer till praktiker 
• Att rekrytera rätt personal blir allt viktigare med tanke på den service som 

aktörer inom gymbranschen har möjlighet att särskilja sig med. Att våga ställa 

lite krav på den personal som anställs är därmed inte mer än rätt, då det är dessa 

som har huvudansvaret för att medlemmarna ska trivas och för de relationer som 

skapas.  

• Det är ett svårt arbete att individanpassa bemötandet till varje enskild medlem, 

men varje steg i den riktningen är bra. Att komma ihåg någons namn, att fråga 

hur medlemmen mår eller hur det går med träningen kan vara enkla saker som 

ändå gör stor skillnad för framtida relation.  

• Att fokusera på att motivera medlemmarna samt ge dem kunskap inom träning 

ökar chanserna till att de blir aktivt tränande, något som på sikt förhoppningsvis 

leder till att de inte vill avsluta sitt medlemskap utan i kombination med andra 

faktorer istället utvecklas till lojala kunder. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Då denna studie baseras på gymaktörernas perspektiv på frågan om kundlojalitet samt 

relationsmarknadsföring, skulle det vara intressant att även undersöka ämnet från 

kundernas perspektiv. Det skulle då genom förslagsvis fokusgrupper eller enkäter gå att 



  
 

61 

få fram exempelvis vad kunderna förväntar sig av relationen, vad som krävs för att de 

ska stanna samt vad de anser är viktigt vid val av gymaktör. Möjligen skulle även en 

kombinerad studie kunna göras, där både gymaktörernas samt kundernas perspektiv 

jämförs.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Namn? 
 
Beskriv din roll här på gymmet? 
 
1. Vilken(/vilka) är den typiska kunden hos er? Varför tror du det är så? 
 
2. Vad vill ni som gym ha för relation till era medlemmar? 
 
3. Vad är en lojal kund enligt dig? 
 
4. Vad tror du gör att folk väljer att träna hos er? 
 
5. Vad tror du gör att de stannar? 
 
6. Hur arbetar ni för att de ska stanna? 
 
7. Vad tror du är anledningen till att de medlemmar som avslutar sitt medlemskap inte 
vill stanna kvar? 
 
8. Har du någon statistik på hur stor omsättningen av medlemmar är? 
 
9. Vad gör ni för att motivera era medlemmar till att träna?  
 
10. Vad tror du att personalen har för betydelse för om medlemmar stannar eller inte?  
 
11. Utformar ni era lokaler på något speciellt sätt för att medlemmarna ska trivas?  
 
12. De flesta gymmen erbjuder idag ett liknande utbud. Hur arbetar ni för att särskilja er 
på marknaden? 
 
13. Hur går ert arbete till när det gäller att locka nya kunder? 
 
14. Vad erbjuder ni medlemmar som tecknar medlemskap hos er? 
 
15. Vad erbjuder ni medlemmarna, utöver träningen, under tiden de är medlemmar? 
 
16. Vad skulle du säga att mest fokus läggs på, att locka nya kunder eller att behålla de 
ni redan har?  
 
Något annat du skulle vilja tillägga? 


