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Sammanfattning 

Konsumentbeteendet har förändrats till följd av Generation Y's 

framåtmarsch och en särskild faktor som påverkats är hur de föredrar att 

betala för sin konsumtion. Beteendet har förflyttats från ägande och inköp 

av produkter och tjänster, till att istället betala återkommande licensavgifter 

för att få tillgång till produkten i fråga. Detta fenomen går att se på allt från 

fordon till musik, där Generation Y nu väljer leasing och streaming istället 

för att äga bil eller CD-skiva.  

 

Detta nya sätt att konsumera innebär även att en konsument kan bryta sin 

relation med företaget och lämna tillbaka sin bil eller avbryta sin 

prenumeration. När detta konsumentbeteende standardiseras ökar kraven 

på friheten i relationen mellan kund och företag. Studier visar att 

generationen född mellan år 1980 och år 2000 är den första generationen 

som tar denna typ av konsumtion för givet och uppges vara kritiska mot 

oskäliga villkor som startavgifter och bindningstider. 

 

En kvalitativ studie av tre organisationer verksamma inom gymbranschen i 

Västra Götaland har genomförts för att utvärdera hur deras applicering av 

bindningstider påverkar lönsamhet. Resultatet visar att det strategiska 

resonemanget bakom användandet av bindningstider skiljer sig mellan 

organisationerna vilket också återspeglas i hur produkterna som erbjuds är 

utformade. Studien har visat delade resultat i hur bindningstider har 

påverkat lönsamheten. 

 



Abstract 

The consumer behaviour has changed as a result of Generation Y's forward 

march and one factor that has been affected is how they pay for their 

consumtion. The behaviour has moved from ownership and purchases of 

products to instead be based on recurring license fees for access to the 

product. This phenomenon can be seen on everything from vehicles to 

music, where Generation Y now choose leasing and streaming instead of 

owning a car or CD. 

 

This new way of consuming also means that a consumer can break their 

relationship with the company, and can return the car or cancel their 

subscription. This consumer behavior increases the demand for freedom in 

the relationship between the consumer and the supplier. Studies shows that 

the genereation born between 1980 and 2000 is the first generation to take 

this type of consumption for granted and do not accept unfair terms, 

starting fees or contract times. 

 

A study of three organizations active in the fitness business in Västra 

Götaland have been conducted to evaluate how their application of contract 

times affects profitability. The result shows that the strategic reasoning 

behind the use of contract times differ between organizations, which is also 

reflected in how the products offered are designed. The study shows split 

results of how contract time as a single factor has affected profitability. 
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1. Inledning 

I följande avsnitt presenteras bakgrunden till studieområdet. Läsaren får 

en definition av lönsamhet, bindningstid, konsumentbeteende och 

gymbranschen. Vidare följer även en diskussion kring ett förändrat 

konsumentbeteende för Generation Y som är centralt för undersökningen. 

1.1 Bakgrund 

Lönsamhet 

Studieområdet för uppsatsen är inom friskvårds- och hälsobranschen med 

fokus på gymverksamhet och dess lönsamhet. Godson (2009) beskriver att 

många företag förbiser kopplingen mellan lönsamhet och förmågan att 

behålla sina kunder på lång sikt. Detta innebär att redan registrerade 

medlemmar på ett gym hamnar i skymundan medans 

marknadsföringsresurserna istället landar på att attrahera nya medlemmar. 

Lönsamhet defineras enligt Nationalencyklopedin (2016) som den 

ekonomiska effektiviteten hos en verksamhet. Angelov (2005) anger att 

lönsamhet syftar till den nytta en insats ger, dels till individen men också till 

samhället. Att räkna på om något är lönsamt kan ses som en bedömning. 

Om en insats är lönsam innebär det att insatsen genererar mer än vad den 

kostar enligt Angelov (2005). Lönsamhet kan ses ur ett etiskt och 

humanistiskt perspektiv, exempelvis att medarbetarna mår bra och därför 

fungerar bra i sin yrkesroll. Det mjuka värdet i motiverad och produktiv 

personal bidrar till lönsamhet, dock säger Angelov (2005) att det kan 

konstateras att den allmänna definitionen på lönsamhet är likställt med att 

ett företag är framgångsrikt ur ett ekonomsikt perspektiv. När termen 

lönsamhet används i denna studie utgår vi från definitionen om att 

lönsamhet är den ekonomiska effektiviteten hos en verksamhet, alltså 

används det ekonomiska perspektivet på lönsamhet.  
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Bindningstider 

Sjöberg (2016) anger att huvudreglen vid ingånga avtal är att de ska hållas. 

Därmed blir bindingstid en aktuell fråga när konsumenters ska ingå avtal. 

Om ett ingått avtal har missförståtts kan avtalslagen reglera om det är så att 

bindingstiden anses vara oskäligt lång. Sjöberg (2016) uppger vidare att det 

inte finns lagstiftning kring vad som är en oskälig bindningstid för olika 

sorters avtal, utan att det får undersökas i tidigare domstolsärenden och 

bedömmas därefter. I en rapport upprättad av Konsumentverket (2012) 

beskrivs det att om inte bindningstid tydligt framgår för konsumenten vid 

upprättandet av avtal, kan det klassas som vilseledande marknadföring. 

Konsumentverkets (2012) uppger vidare att långa bindningstider leder till 

att konsumenters möjlighet att byta leverantör begränsas och även att 

bindningstider gör att marknaden blir mindre rörlig. Dock finns det enligt 

Konsumentverket (2012) inget hinder för företag att upprätta avtal med 

varierade priser, innehåll och bindingstider. 

 

Gymbranschens framväxt 

Söderström (1999) påstår att det var under 80- och 90-talet som friskvård- 

och hälsobranschen började att växa samt att allt fler aktörer dök upp på 

marknaden, inom bland annat hälsokost, massage och försäljning av 

träningskläder. Broberg och Winroth (2004) har också uppmärksammat att 

denna bransch kraftigt ökat i Sverige de senaste decennierna, något de 

menar beror på det samhälle vi lever i. De förklarar att invånarna i Sverige 

har det relativt bra ekonomiskt, att det inte finns krig i landet samt att 

massmedia har stor påverkan på oss. Detta resulterar i att människor 

intresserar sig mindre för pengar i sig och vill hellre arbeta på sitt eget 

självförverkligande och på utmaningar. Broberg och Winroth (2004) hävdar 

att människor skapar sin identitet genom sin livstil och att kunskapen om 

effekterna av kost och träning ökar. Även Vargo och Lusch (2004) påpekar 

att det har skett ett paradigmskifte från att fokusera på producent till att 

fokusera på konsument. Därmed påstår Vargo och Lusch (2004) att 

marknaden förut var fokuserad på materiella varor medan den nu snarare 

är fokuserad på kunskap, information och immateriella tjänster. Detta 

resonemang ligger till grund för att branschen har ökat och förutspås att 
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fortsätta öka. Gymbranschens utveckling är av relevans för 

forskningsfrågan då dess framväxt och förändring kommer att påverka 

lönsamheten för alla organisationer som är verksamma i branschen.  

 

Förändrat konsumetbeteende 

Goldman Sachs (2016) har på deras hemsida publicerat en rapport om de så 

kallade Millennials. Generationen benämnd Millennials utgör människor 

födda mellan 1980 och 2000 enligt Goldman Sachs (2016), därmed har 

dessa människor växt upp i en helt ny och föränderlig värld. 

Nas insights (2006) anger att Generation Y utgör människor födda mellan 

1977 och 1994. Därför likställer vi Millennials med Generation Y i detta 

arbete och väljer att benämna folkgruppen för Generation Y fortsättningsvis 

i arbetet, trots att det skiljer några år. Benämningen Generation Y uppfattar 

vi som en vanligare och mer lättförståelig term för läsaren. I publikationen 

av Goldman Sachs (2016) anges det att Generation Y därför kommer att 

konsumera och resonera utefter den förändrade omvärlden, exempelvis har 

Generation Y extremt höga krav på frihet i sin konsumtion. Istället för att 

tyngas med ägandeskap vill Generation Y hellre ha tillgång till produkten 

eller tjänsten. Till exempel en leasad bil istället för en köpt, eller betalning 

för streamad/obegränsad musik istället för att köpa en CD-skiva. Barton, 

Fromm och Egan (2012) anger att även konsultfirmor har bekräftat och 

börjat förutspått hur marknaden ändras när personer födda mellan år 1980 

och 2000, nu når sin konsumtionskraftigaste period i livet. Företaget Tele2 

har valt att ta bort bindningstider från sina produkter enligt Ekman (2014). 

Detta eftersom ovan nämnda rapporter hävdar att den generation som nu 

börjar konsumera kräver frihet och vägrar ingå långvariga avtal.  Vidare har 

Goldman Sachs (2016) presenterat i publikationen att Generation Y är en 

folkgrupp som värderar hälsa högt. De är en folkgrupp som tränar mer, 

röker mindre och spenderar mer pengar på nyttiga råvaror. Bakgrunden till 

denna uppsats forskningsfråga grundar sig i att dagens konsumtion handlar 

om tillgång, inte ägande. Även Feder (2010) understryker att kunder 

framförallt vill använda sig av abonnemangstjänster om de får möjligheten 

att förbruka så mycket de vill för sin återkommande kostnad. Att studera 

bindingstiders påverkan på lönsamhet är relevant och ett ämne som ligger i 
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tiden, när nästa generation kommer att värdera denna faktor allt högre. 

1.2 Problemdiskussion 

Söderström (1999) samt Broberg och Winroth (2004) talar om en kraftigt 

växande marknad inom gymbranschen samtidigt som ett förändrat 

konsumentbeteende hos Generation Y har konstaterats av Goldman Sachs 

(2016). Detta leder oss till diskussionen kring bindingstiders påverkan på 

branschens lönsamhet. Cubitt (2006) anger att majoriteten av 

organisationerna glömmer bort sina medlemmar efter att de skrivit på, och 

inte aktivt arbetar med att behålla dessa. Om medlemmar glöms bort och 

inte blir uppmärksammade uppger Cubitt (2006) att företaget riskerar att 

förlora medlemmar som egentligen skulle stannat kvar och bidragit till 

företagets lönsamhet. Godson (2009) hävdar också att många gym förbiser 

kopplingen mellan lönsamhet och förmågan att behålla sina medlemmar. 

Marandi och Harris (2010) tar upp vikten av ett bra bemötande av 

personalen samt att personalens beteende spelar in på kundnöjdhet bland 

medlemmarna, som i sin tur påverkar företagens lönsamhet. Marandi och 

Harris (2010) hävdar att servicepersonalens agerande gentemot 

medlemmarna spelar in på deras lojalitet gentemot företaget och således 

hur länge medlemmen genererar intäkter. Detta är ett konkret exempel på 

hur en organistaion kan arbeta för att behålla medlemmar utan att applicera 

bindningstider på sina produkter. Det poängteras att motionärer tycker att 

servicepersonalens bemötande är av största vikt och att det faktiskt är 

avgörande för om de väljer att stanna eller inte. Cubitt (2006) beskriver att 

det dessutom är väsentligt mycket billigare att behålla medlemmar än att 

införskaffa nya. I enlighet med Angelov (2005), som uppger att en insats är 

lönsam om den genererar mer än vad den kostar, bör därför vikt läggas vid 

att behålla medlemmar. Om vi ställer detta i relation till att Goldman Sachs 

(2016) angett att dagens konsumenter konsumerar annourlunda och kräver 

frihet i sin konsumtion, så blir bindningstiders påverkan på lönsamhet av 

stor relevans. Problemet blir således att konkurrensen ökar samtidigt som 

medlemmar tenderar att bli mer rörliga. Det är en strategisk utmaning att 

avgöra om företaget skall nyttja bindningstider eller inte för att hantera 

denna utmaning, behålla sina kunder och således även sin lönsamhet. 
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1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka, analysera och beskriva hur 

bindningstider inom gymbranschen påverkar ekonomiskt lönsamhet. Detta 

gjordes genom en komparativ fallstudie av tre organisationer, ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv. Att studera just bindningstider bygger på 

resonemanget att Generation Y vill betala för tillgång hellre än ägande och 

eftersträvar frihet i sin konsumtion, enligt rapporten av Goldman Sachs 

(2016). Samma rapport hävdar även att det finns ett konkret motstånd och 

en vantrivsel till att teckna kontrakt eller avtal som löper en längre tid.  

 

För att uppnå uppsatsens syfte används följande frågeställning: 

 Hur påverkar bindningstider ekonomisk lönsamhet inom 

gymbranschen? 

1.4 Avgränsning 

Då trenden att ta bort bindningstider för att möta den nya generationens 

efterfrågan går att spåra till flera branscher är vi tvungna att begränsa 

forskningen. Identifieringar har gjorts av produktförändringar inom 

Telekom enligt Ekman (2014) och även inom mediastreaming enligt HBO 

(2013). STC (2015) bekräftar att samma förändring även ses i 

gymbranschen. Vi har valt att avgränsa oss till gymbranschen då denna 

bransch fortfarande har ett sortiment som innehåller bägge produkterna, 

det vill säga medlemskap med och utan bindningstid, och därför bör vara 

lämplig att analysera. Ytterligare faktorer som påverkade vår avgränsning 

till just gymbranschen var organisationernas lokala närvaro med 

huvudkontor i samma region, vilket underlättade kvalitativ 

empirianskaffning samt våra förkunskaper och passion för träning och 

hälsa. En tredje avgränsning som applicerats innefattar perspektiv. 

Uppsatsen är baserad på ett företagsekonomiskt perspektiv och kommer 

därför att undersöka lönsamhet sett till offentligt rapporterad tillväxt och 

resultat. Studien genomförs därmed ur organisationernas perspektiv och 

undersöker deras upplevda påverkan av bindningstider, snarare än att 

utvärdera medlemmarnas perspektiv och upplevelse. 
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2. Metod 

I detta avsnitt följer en redogörelse av tillvägagångssätten för 

forskningsprocess, litteratursökning, insamling av data samt analys av 

denna. Detta har krävts för att kunna besvara den forskningsfråga som 

formulerats. Det ges en förklaring till varför insamlingen har skett på 

detta sätt samt kritik gentemot den valda metoden. 

2.1 Forskningsansats 

För att förklara och besvara vårt forskningsmål antog vi en induktiv ansats, 

vilket enligt Jacobsen (2002) innebär att vi med hjälp av insamlad empiri 

skapat en egen teori. Att utföra studien med deduktiv metod, som innebär 

att forumlera en hypotes och testa mot verkligheten enligt Jacobsen (2002), 

ansågs ej lämpligt då vi saknade tidigare forskning att stödja eventuell 

hypotes mot. Detta tros bero på att fenomenet vi yrkar att studera har 

eskalerat snabbt.  

2.2 Metodval 

Denna studie har sin grund och formalia enligt en komparativ fallstudie.  

Detta eftersom vi endast identifierat tre företag med relevant erfarenhet, 

och att vi kunnat jämföra deras upplevelser. Att genomföra en studie med 

komparativ design ökar dessutom trovärdigheten i resultatet jämfört med 

en enstaka fallstudie enligt Bryman och Bell (2013).  

Uppsatsens begränsade tidsram samt den ökade trovärdigheten är viktiga 

faktorer för valet av undersökningsdesign, dessutom är den komparativa 

metoden erkänt effektiv inom huvudområdet företagsekonomi påstår 

Bryman och Bell (2013). Patel och Davidson (2011) beskriver två typer av 

tillvägagångssätt för hantera insamlad data, kvantitativ och kvalitativ. Den 

kvantitativa modellen består till stor del av framtagning och analys av 

statistik, medan den kvalitativa syftar till att analysera på ett djupare och 

mer förstående plan, vilket innebär att tolka och analysera mönster vid 

intervjuer och observationer enligt Patel och Davidson (2011). 
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Vi har använt en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer där en 

respondent i taget deltog. Detta var utgångspunkten för datainsamling och 

det empiriska arbetet. Valet föll på denna metod eftersom verifierad 

forskning och tillhörande teorier är bristfälliga inom området och 

omöjliggör formulerandet av en kvantitativ frågeställning. Dessutom 

innebar vår avgränsning till företagets perspektiv att vi på detaljerad och 

djup nivå erhöll förståelse för det resonemang som beslutsfattarna haft till 

grund när de nu genomfört förändringar i sina tjänster och dess villkor. Som 

Bryman och Bell (2013) förklarar: den kvalitativa forskningsmetoden 

handlar om att erhålla förståelse för hur individer tolkar en situation, vilket 

stämde väl in på vårt mål om ökad förståelse för företagets upplevelse och 

det bakomliggande resonemanget. 

2.3 Urval av organisationer och respondenter 

De organisationer som blev våra studieobjekt valdes ut då de är verksamma 

i samma region och således har likvärdiga externa förutsättningar samt att 

deras produktutbud innefattade kontraster. En organisation applicerar 

alltid bindningstid på sina medlemmar och en annan organisation nyttjar 

det aldrig. En tredje kompletterande organisation kan ses som hybrid och 

nyttjar bägge produkterna, detta antogs ge en samlad bild av 

fördelar/nackdelar med respektive modell. Personliga erfarenheter och 

tidigare kunskap låg till grund för vilka företag som förmodades uppfylla 

dessa kriterier. Informationssökningen som genomförts bekräftade att tre 

organisationer har det utbud vi krävde, samt att de har sina huvudkontor i 

regionen. I denna informationssökning framgick även att dessa kedjor 

tillsammans innehar 43% av marknadsandelarna enligt Gymjakt (2016) 

vilket är en stor andel och således styrker trovärdigheten i datan ytterligare. 

Studien omfattar tre organisationer enligt taballen nedan. 
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Tabell 1, Utvalda organisationer 

 

Respondenter som vi bedömde besitta relevant information och erfarenhet 

i linje med studiens syfte valdes ut. Personerna har via sina roller stor 

inblick och inflytande i respektive organisation och antogs därför kunna 

delge svar på våra frågeställningar. Initial kontakt skedde via telefon där en 

kort presentation av vårt ämnesval genomfördes och de tillfrågade svarade 

positivt på förfrågan om intervju. Personer från olika avdelningar kom att 

bidra med sina perspektiv av bindningstidens effekter. Avsikten med 

intervjuerna var att öka förståelsen för varför en organisation applicerar 

bindningstider samt vilket utfall det kan väntas generera. Tre 

organisationer valdes ut baserat på aktuellt produktutbud, geografisk 

placering och antal anläggningar. En organisation där samtliga produkter 

har bindningstid, fortsatt kallad “Organisation 1”, en organisation där inga 

bindningstider appliceras, fortsatt kallad “Organisation 2” samt en 

organisation där bägge produkterna finns tillgängliga som hädanefter 

benämns “Organisation 3”. 

 

 

 

 

 

Organisation Antal anställda Omsättning 

2014 (Mkr) 

Bindningstid Lönsamhet 

Organisation 1. 

 

390 490 4/12/24 månader 11,6 % 

Organisation 2. 

 

496 570 0 månader -0,86 % 

Organisation 3.  

 

4 2,9 0/12/24 månader 2,25 % 
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För organisation 1: 

- Affärsenhetschef 

För organisation 2: 

- Marknadschef 

- Regionchef 

För organisation 3: 

- Grundare 

-           Medgrundare 

 

Efter att ha genomfört samtliga intervjuer kan viss kritik riktas mot vårt 

urval. Vi valde organisationerna baserat på differansen i produktutbudet. 

Detta val innebar att vi undersökt tre organisationer med olika 

förutsättningar och erfarenheter, vilket ger ett brett perspektiv. En 

alternativ ansats vore att välja organisationer med identiskt utbud istället 

för varierat. 

2.4 Sekundär- och Primärdata 

Sekundärdata från de tre organisationerna i form av publika rapporter, 

årsredovisningar samt tidigare utförda kundundersökningar har 

kompletterat intevjuerna. Vår ambition var att i analysen lyckas styrka de 

påståenden och resonemang vi erhållit genom att matcha dessa med 

företagens offentliga redovisning. 

 

De individuella intervjuerna med beslutsfattare hos de tre identifierade 

organisationerna står för den primärdata följande analys innefattar. 

Frågorna som ställts under intervjuerna var medvetet öppna och 

ambitionen med varje inledningsfråga var att ställa öppna följfrågor ända 

ned till en nivå där vi lyckats erhålla ett konkret exempel på hur 

respondentens uttalanden faktiskt gick att se i verksamheten. Den data vi 

erhållit anses fyllig och detaljrik då vi önskat nå så pass djupt med hjälp av 

lyssnande istället för att leda mot önskvärda svar. Våra intervjuer finns 

inspelade för detaljanalys av kroppsspråk och eventuella pauser som 

inneburit att en respondent vinklade sitt svar istället för att svara direkt och 

ärligt. 
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2.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Intervjuerna har spelats in för att säkerställa att vi som intervjuare inte 

missuppfattat eller feltolkat de erhållna svaren. Svaren har sedan i möjlig 

mån triangulerats gentemot den publika information (sekundärdata) som 

vi sökt upp. Detta enligt Bryman och Bells (2005) teori om att förstahands- 

och andrahandsdata kompletterar och stärker varandra samt ökar 

trovärdigheten. Vidare bör vårt resultat anses ha en stor trovärdighet då vi 

valt en komparativ studie och därför kan ställa tre likvärdiga scenarion mot 

varandra, jämfört med vad en enstaka fallstudie hade lyckats med. En risk 

är att vårt resultat blir partiska till företagens fördel eftersom empirin helt 

saknar kundernas perspektiv på forskningsfrågan. 

2.6 Utformning av intervjuguider 

Med syftet att få relativt jämförbara svar gällande organisationens 

lönsamhet och syn på bindningstider från respektive respondent skapades 

en intervjustruktur i form av en intervjuguide. Jämförbara svar innebär att 

olika respondenter får prata runt samma frågeställning, och är en essentiell 

del av att genomföra en komparativ studie, enligt Bryman och Bell (2005). 

Denna guide innefattade förberedelser, information som gavs till 

respondenten samt vägledande frågeställningar för att föra intervjun 

framåt. Se bifogad intervjuguide (Bilaga 2).  

Då vi ville veta respondentens bakomliggande resonemang valde vi att 

formulera semistrukturerade intervjufrågor. Vi som intervjuare hade då 

möjlighet att ställa öppnare frågor och beroende på erhållet svar ställa 

lämpliga följdfrågor, vilket enligt Bryman och Bell (2013) är fördelen med 

att använda semistrukturerade intervjufrågor. Detta gav även möjlighet att 

helt stryka frågeställningar som ej tillförde värde i situationen och vi kunde 

istället ställa följdfrågor som uppstod i dialog med respondenten.  

2.7 Utförande av intervjuer  

Ingen respondent fick se frågor eller intervjuguide i förtid. Den information 

som delgavs innan faktiskt intervju var endast en kort presentation om 

studiens syfte och begränsning. Personliga intervjuer genomfördes via 
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kontorsbesök på respektive respondents arbetsplats. Ljud och video 

spelades in med hjälp videokamera för att underlätta och möjliggöra en 

sanningsenlig framtida analys  samt att den som ej ställde frågorna fick föra 

anteckningar. Samtliga personer som intervjuades fick ge sitt godkännande 

till att inspelningen skedde samt erbjöds möjligheten att hållas anonym. 

 

Respondent Ort Datum Metod Tidsåtgång 

Organisation 1 

Respondent 1 

Skövde 2016-04-11 Semistrukturerad 60 timme 

Organisation 2 

Respondent 2 

Göteborg 2016-04-11 Semistrukturerad 45 minuter 

Organisation 2 

Respondent 3 

Göteborg 2016-04-13 Semistrukturerad 35 minuter 

Organisation 3 

Respondent 4+5 

Skara 2016-04-12 Semistrukturerad 90 minuter 

Tabell 2, Utförande av intervjuer 

2.8 Transkribering och bearbetning av intervjumaterial  

Då samtliga intervjuer videofilmats har respondenternas uttalanden och 

reaktioner analyserats i efterhand. Video är ett tillförlitligt medium när det 

kommer till analys av kroppsspråk, pauseringar, tonval och andra moment 

som kan påverka tillförlitligheten i givet svar. Efter att ha analyserat 

videoklippen flertalet gånger tog vi beslutet att transkribering av dessa ej 

var nödvändigt då vi hade konstant tillgång till sanningsenliga svar och hade 

identifierat de pauseringar och det kroppsspråk av betydelse. Gillham 

(2005) skriver i sin bok Research Interviewing: The Range of Techniques 

om fördelarna med att spela in ljud och bild från utförda intervjuer, i samma 

kontext presenteras följande citat: 

 

”it is easier to hear and recognize what people are saying if you can 

see them saying it” Gilham (2005, sid 89) 



12 
 

2.9 Metodkritik 

Då vissa faktorer som påverkar vår frågeställning endast kunde besvaras av 

företaget (lönsamhet och strategi) och andra faktorer var mer lämpade för 

att besvaras av konsumenten (kundnöjdhet) finns risk att vår kvalitativa 

ansats blev partisk och vinklad till fördel för organisationens syn på 

situationen. För att säkerställa ett trovärdigt utfall traignulerades 

respondentens svar mot publik sekundärdata. Teoridelen beskriver även 

hur konsumentbeteende skiljer sig mellan olika generationer. Denna studie 

och dess resultet kan ej ge en generell sanning och går ej att applicera på ett 

helt kundsegment. En viss avsaknad av kundundersökningar försvårade 

vårt arbete med att jämföra faktorn kundnöjdhet på egen hand, varvid vi 

använde en extern källa i form av Svenskt Kvalitetsindex. Denna källa får 

anses trovärdig då undersökning utförs på beställning av staten och bygger 

på en forskningsbaserad modell. Efter att ha genomfört fem intervjuer har 

vi konstaterat att åsikter och strategi skiljer sig mycket mellan 

organisationerna, varvid vi skulle behövt genomföra fler för att kunna 

identifiera en branschstandard eller trend. 

2.10 Insamling av teorimaterial 

Vår studie har kompletterats med littertur i tryckt form men även i form av 

elektoniska källor så som vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter. 

Detta för att föklara bindingstider, Generation Y, konsumentbeteende och 

andra faktorers påverkan på lönsamhet.  Databasen Google Scholar har till 

störst del använts för studien och då har följande sökord andvänts främst: 

”customer behavior”, ”profit”, ”contract time”, ”Generation Y”, 

”millennials”, ”bindningstider” och ”customer satisfaction”. Vi har även valt 

att söka upp källor som blivit refererade i annan forskning.  Högskolan i 

Skövde men även bibliotek runt om i Göteborg har använts för att få tillgång 

till de tryckta källorna, exempelvis Bryman och Bell  (2013) samt även 

Grönroos (2008). I vår analys har statstik från Svenskt Kvalitetsindex 

använts för att komplettera vår empiri. Undersökningen bygger på 

Generation Y's konsumentbeteende som beskrivits av Goldman Sachs 

(2016), Parament (2008) och Nas Insights (2006). 
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt följer en redogörelse av den teori som ligger till grund för 

uppsatsens undersökning. En förklaring av ekonomisk lönsamhet görs 

utifrån faktorer som spelar in på lönsamhet, detta för att skapa en 

förståelse för innebörden och en bakgrund till vår kommande empiri. 

Faktorerna hänger ihop och påverkar varandra, rubriker har 

implementerats för att förtydliga ytterligare. Slutligen framläggs en 

förklaring av konsumentbeteende och dess utveckling.  

 

Efter en genomgång av tidigare teorier kunde vi finna ett mycket begränsat 

utbud som behandlat bindningstider som specifik faktor för lönsamhet. 

Därför har tidigare teorier fokuserats på att definiera ekonomisk lönsamhet 

och vilka övriga faktorer som har påverkan på denna, samt hur 

konsumentbeteendet förändrats över tid. De djupgående intervjuerna med 

respondenter från tre olika organisationer inom gymbranschen syftar till att 

bidra med kunskapen om bindingstidens påverkan. De rubriker som valts 

ut till följade teorikaptiel anses vara av betydande för gymbranschen 

specifikt, därför har dess valts till vår studie. Teorikapitlet kan upplevas som 

något väl informationsrikt, detta är dock för att säkerställa att läsaren 

förstår varje faktor och dess inverkan på lönsamhet. 

3.1 Ekonomisk lönsamhet 

Som nämnt i 1.1 uppger Godson (2009) att många företag förbiser 

kopplingen mellan lönsamhet och förmågan att behålla sina kunder på lång 

sikt. Detta kan leda till att redan registrerade medlemmar på ett gym 

hamnar i skymundan medan resurser istället läggs på att attrahera nya 

medlemmar. Angelov (2005) anger att lönsamhet syftar till den nytta en 

insats ger och att räkna på om något är lönsamt kan ses som en bedömning. 

Om en insats är lönsam innebär det att insatsen genererar mer än vad den 

kostar enligt Angelov (2005). Det mjuka värdet i motiverad och produktiv 

personal bidrar till lönsamhet, dock säger Angelov (2005) att det kan 

konstateras att den allmänna definitionen på lönsamhet är likställt med att 

ett företag är framgångsrikt ur ett ekonomsikt perspektiv. Det ekonomsika 
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perspektivet på lönsamhet är därför det som appliceras genom detta arbete. 

3.1.1 Varumärke och tjänstekoncept 

Produkt- och tjänsteutbud 

Grönnroos (2008) påstår att det tjänsteutbud som existerar hos 

organisationen är avgörande för avsikten denne har med sin verksamhet. 

Den verksamhet som råder utgår därmed från ett tjänstekoncept. För att 

kunna konkurrera med sitt tjänsteerbjudande säger Grönroos (2008) att det 

är mycket viktigt att ha koll på detta. Det finns fyra steg att arbeta med i 

utvecklingen av verksamhetens tjänsteerbjudande. Dessa steg handlar om 

utveckling, utvidgning och till sist styrning av image och kommunikation. 

Om en organisation har en positiv image kan det göra att tjänsteupplevelsen 

stärks, och på samma vis kan det vara omvänt enligt Grönroos (2008). 

Positiva kommentarer från kunder kan göra att imagen stärks i andra 

personers ögon, på samma sätt som en negativ kommentar kan påverkar 

imagen negativt. Godson (2009) påpekar att organisationer ska vara 

försiktiga med hur de behandlar sina kunder i känsliga situationer, då 

företagets image annars kan ta skada. Ghodeswar (2008) påstår likt 

Grönroos (2008) att i ett varumärke som är framgångsrikt ingår en produkt 

eller tjänst som är identifierbar. Utöver det hävdar Ghodeswar (2008) att 

det upplevda mervärdet blir unikt i sig och på så vis en del av det 

gynnsamma varumärket. Även Aaker (2002) anger att utöver den produkt 

eller tjänst som utgör verksamheten så bör det tilläggas en faktor som 

särskiljer denne från konkurrenternas. Genom att erbjuda något som ingen 

annan i branschen gör kan verksamheten sticka ut med sitt varumärke. 

 

Grundläggande tjänstepaket 

Grönroos (2008) tar upp att ett grundläggande tjänstepaket bör innehålla 

tre olika typer av tjänster; kärntjänster, möjliggörande samt värdehöjande 

tjänster. Kärntjänsten är verksamhetens huvudsakliga syfte, det som gör att 

den faktiskt existerar. För att denna kärntjänst ska kunna utnyttjas krävs 

möjliggörande tjänster i form av exempelvis receptionsdisk, medlemskort 

och kortregistrering. Den tredje delen i tjänstepaketet, den värdehöjande 

tjänsten, spelar inte in på kärntjänstens funktion men bidrar istället med ett 
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mervärde som differensierar verksamheten från konkurrenters. Exempelvis 

medlemskort med dygnet runt-passering, eller avtal som tecknas utan 

bindningstid. 

 

Utvidgat tjänstepaket 

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

organisationen bestämt vad det är kunderna ska erbjudas. Det som däremot 

saknas är hur detta ska levereras och upplevas, därmed fokuserar det 

utvidgade tjänsteerbjudandet på detta. Det grundläggande tjänstepaketet 

förenas med tre ytterligare faktorer; tjänstens tillgänglighet, kundens 

medverkan samt den interaktion som sker med organisationen.  

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 är exempel på 

tjänstens tillgänglighet enligt Grönroos (2008). Vidare är kundens 

medverkan något som bygger på att kunden själv är med och påverkar 

upplevelsen av tjänsten. Då tjänst och produkt konsumeras samtidigt blir 

kunden medproducent i resultatet som skapas. Det handlar dels om egen 

ansträngning när kunden ska få ut resultat av tjänsten. Zeithaml, Bitner och 

Gremler (2009) anser att kunderna många gånger förstår sin roll och dess 

innebörd, men att de inte kan eller saknar motivation till att prestera. De tar 

upp gymbranschen som ett exempel och hävdar att även om en instruktör 

ger träningsprogram till kunden och stöttar på resans gång, så är det ändå 

kundens arbetsschema, motivation eller andra faktorer som avgör hur 

resultatet blir. Om kunden inte gör sin del av tjänsten kommer den inte 

heller att bli lyckad, som då beror på kundens passivitet enligt Zeithaml et 

al. (2009). Tredje och sista faktorn som påverkar det utvidgade 

tjänstepaketet enligt Grönroos (2009) är interaktionen med kunderna. 

Interaktionen innefattar all interaktion som sker, så som bokningssytem, 

bemötande av personal, fysisk utrustning och interaktion med andra 

medlemmar. 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 
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med hur kunder kan påverka varandra, där Zeithaml et al. (2009) nämner 

störande beteenden eller för mycket folk som något negativt. Den positiva 

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

stämning, att stötta eller hjälpa varandra samt för vissa socialiseringen på 

gymmet. 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. 

 

Hur påverkar varumärke och tjänstekoncept ekonomisk lönsamhet? 

Genom att ha ett starkt varumärke och en bra image kan en organisation 

locka till sig och behålla kunder enligt Yeung och Ramasamy (2008). 

Varumärke har betydelse på så vis att det fungerar som en immateriell 

tillgång. Yeung och Ramasamy (2008) påpekar att varumärket spelar en 

finansiell roll, likväl som en strategisk. När konkurrensen ökar på 

marknaden, likt gymbranschen framväxt, kan en organisation differentiera 

sig och därmed dra fördel av sitt varumärke och sitt tjänstekoncept. Yeung 

och Ramasamy (2008) har studerat sambandet mellan tjänstekoncept, 

starka varumärken och lönsamhet. Undersökningarna har lett fram till att 

det finns ett starkt samband faktorerna emellan och att företag med starka 

varumärken inte är lika priskänsliga som de företag med svagare 

varumärken. Detta beror på att nya konsumenter litar på varumärket och 

associerar det med kvalitet. Yeung och Ramasamy (2008) visar även att 

företag som lyckats med dess tjänstekoncept kan nå en högre vinst. De har 

med hjälp av nyckeltal identifierat ett starkt samband mellan 

tjänstekoncept, varumärke och lönsamhet i sin undersökning. 

3.1.2 Kundnöjdhet 

Kundupplevelse 

Tjänsteupplevelsen är kundens upplevda värde av en produkt eller tjänst 

och delas enligt Grönroos (2008) upp i kärnvärde och mervärde. 

Kärnvärdet syftar till den grundläggande tjänsten och mervärdet innebär 

istället förhållandet mellan de tilläggstjänster som finns i verksamheten. 

Förhållandet mellan pris och värde för kunden påverkar kärnvärdet medans 
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mervärdet kan påverkas både positivt och negativt berorende på situation 

eller faktor. Hjälpsam personal kan vara ett positivt exempel på mervärde 

medans teknikstrul kan vara ett negativt exempel. Enligt Grönroos (2008) 

spelar det ingen roll hur mycket positiva mervärdesfaktorer som finns om 

det existerar värdeförstörande faktorer. Därför ges rådet om att se över de 

faktorer som skulle kunna vara negativa för kunderna, då detta i annat fall 

skulle kunna leda till att företagets varumärke tar skada och kundrelationen 

likaså. 

 

Personalens betydelse för kunder 

Att personalen är en viktig faktor för kundens upplevelse av tjänsten har vi 

konstaterat, men både Grönroos (2008) och Godson (2009) berättar även 

att personalen spelar en stor roll i verksamhetens marknadsföring. All 

personal som på något vis har kontakt med kunderna är med och bidrar till 

positiv eller negativ marknadsföring. Godson (2009) beskriver att 

personalen påverkar upplevelsen av tjänsten samtidigt som de 

representerar företaget. Vidare beskrivs det att företag allt mer satsar på sin 

personal, detta för att kunna konkurrera på marknaden med kvalitet. 

Godson (2009) påpekar att det huvudsakliga målet är att uppfylla 

kundernas förväntan och på så vis uppnå kundnöjdhet.  

 

Motivation till träning spelar in på kundupplevelsen 

Motivation beskrivs av Whitehead (2010) som en vilja att utföra en viss 

handling. I träningsvärlden handlar det ofta om att ta sig till gymmet eller 

att genomföra ett pass. Whitehead (2010) menar vidare att fysisk kapacitet 

spelar in på viljan att anstränga sig fysiskt för att förbättra sin fysik och 

hälsa. Om motivationen brister riskerar träningen att bli lidande och att 

medlemmen tar avstånd från träningen och därmed också från gymmet. 

Whitehead (2010) tar även upp att om motivationen är stor och chansen för 

framsteg ökar, då ökar oftast även glädjen. Vad som motiverar skiljer sig 

från person till person och det finns även inre och yttre motivation. Den inre 

motivationen handlar om att man tränar för sin egen skull och den yttre 

handlar om att få beröm eller ett godkännande av någon. Här påstår 

Whitehead (2010) att en instruktörs beröm kan påverka deltagarens 
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motivation och därmed känslan av tillfredsställelse. Cubitt (2006) säger 

samma sak och påpekar att gym som lägger fokus på denna motivation 

också bidrar till att kunderna stannar efter att bindingstiden utgått. 

 

Hur påverkar kundnöjdhet ekonomisk lönsamhet? 

Enligt Zeithaml et al. (2009) är kundnöjdhet en förutsättning för att en 

kund ska komma att bli lojal och återkommande. Zeithaml et al. (2009) 

påstår vidare att en återkommande kund är lönsam medans en god 

kundrelation kan vara bra i marknadsföringssyfte. Hallowell (1995) har 

studerat sambandet mellan kundnöjdhet, kundlojalitet och lönsamhet. 

Resultatet av studien indikerar på att det finns ett tydligt samband. Att då 

kundnöjdhet utgör grunden för att en kund ska bli lojal är ett faktum. På så 

vis spelar kundnöjdhet in på ekonomisk lönsamhet. Uppsatsen grundar sig 

bland annat på att kundnöjdhet leder till kundlojalitet och därmed till en 

bättre lönsamhet och ett större rörelseresultat likt resonemanget av 

Hallowell (1995).   

3.1.3 Kundlojalitet 

Vad innebär kundlojalitet? 

Lojalitet handlar om att en kund fortsätter att konsumera en vara eller en 

tjänst enligt Zeithaml et al. (2009). Exempelvis kan det vara ett 

medlemskap på ett gym som utnyttjas eller att du fortsätter att köpa samma 

märke av frukostflingor. Lojalitet kan enligt Zeithaml et al. (2009) förstås 

utifrån olika perspektiv. Ibland är det enkelt att förstå sig på innebörden av 

kundlojaliteten, det vill säga att det exempelvis går att mäta antalet 

återkommande kunder eller hur länge de använt sig av tjänsten. Andra 

gånger är det något svårare och det är enligt Zeithaml et al. (2009) när 

kundrelationen står i fokus. Organisationen kan ha en till synes bra relation 

till kunden men det behöver inte innebära att den är lojal. En lojal och 

återkommande kund är lönsam medans en bra kundrelation är viktig i 

marknadsföringssyfte. Grönroos (2008) uppger att en bra kundrelation 

dock aldrig är dåligt då det skapar alla förutsättningar för att denne ska bli 

lojal och därmed återkommande i framtiden. Hur vi definerar kundlojalitet 

kan skilja sig beroende på vad vi syftar till och vem som tillfrågas. Grönroos 
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(2008) anger vidare att en faktor som kan spela in på lojaliteten hos en kund 

är den sociala faktorn. En regelbundet återkommande kund skapar ofta en 

relation till organisationen och dess personal vilket leder till en god relation 

och ett bra rykte. I vår studie innebär medlemstid/livstid för medlem 

detsamma som kundlojalitet. 

 

Hur påverkar kundlojalitet ekonomisk lönsamhet? 

Att en nöjd kund därefter blir en lojal kund innebär att företag kan ta nytta 

av marknadsföringsvärdet i att kunder tipsar om dem, säger Reicheld och 

Sasser (1990). De skriver fortsättningsvis att kundlojalitet ökar 

omsättningen till följd av fler köp, minskar marknadsföringskostnader likt 

exemplet ovan och minskar känsligheten för högre prissättning. Hallowell 

(1995) har i sin rapport studerat sambandet mellan kundnöjdhet, 

kundlojalitet och lönsamhet. I rapporten har han kommit fram till att det 

finns ett tydligt samband mellan dem. Andra förespråkare för detta 

resonemang är även Anderson och Fornell (1994), Gummesson (1993) och 

Heskett et al. (1990). De berättar att kundnöjdhet baseras på kunders 

förväntan av värdet på det som de konsumerar. Då även värdet i förhållande 

till utbudet hos andra konkurrenter. Fredberg och Piller (2011) har i sina 

studier kommit fram till samma resonemang om att kundnöjdhet genererar 

i lojalitet. Tidigare studier som fokuserat på kundnöjdhet och 

innovationsförmåga hos företag har dessutom kommit fram till att starka 

band med kunder förhindrar innovation och nytänkande hos företag, detta 

påstår bland annat Christensen och Raynor (2003), Danneels (2003) och 

Henderson (2006). Fredberg och Piller (2011) går emot dessa tidigare 

studier då de ur sitt 7-åriga projekt bedömt att det globala sportföretaget 

Adidas haft ytterst starka kundrelationer och samtidigt lanserat nya och 

mycket lönsamma produkter.  

3.2 Konsumentbeteende 

Enligt Sandhusen (2000) är konumentbeteende kunskapen om när, hur, var 

och varför människor köper en viss produkt eller tjänst. Det handlar om att 

förstå konumentens köpprocess och tankegång, både som individ men även 

som grupp. Sandhusen (2000) skriver även att organisationer måste förstå 
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vad som påverkar konsumenterna när de konsumerar, så som samhälle, 

familj och vänner. Macinns och Folkes (2010) anger att psykologi, sociologi 

och ekonomi utgör grunden för området konumentbeteende. Därmed väljer 

vi i undersökningen att klargöra ekonomisk lönsamhet men även att 

diskutera den psykologiska och sociologiska delen av området. Även 

konsumenternas demografiska läge spelar in på hur en marknadsförare 

inom en organisation strategiskt ska lägga upp sitt arbete, enligt Evans, 

Foxall och Jamal (2008). Det är därmed viktigt att veta var konsumenterna 

bor för att kunna anpassa verksamhetens marknadsföring utefter det. På så 

vis hävdar Evans et al. (2008) att förståelsen för konsumentbeteende blir 

större och mer korrekt i förhållande till kunskapen om var konsumenter 

konsumerar sin produkt eller tjänst. 

 

Avtal och bindningstid 

Som nämnt i 1.1 anger Sjöberg (2016) att huvudreglen vid ett ingått avtal är 

att det ska hållas. Hur länge en konsument binder upp sig i avtalet är därför 

centralt för denne. Konsumentverket (2012) anger att det inte finns 

regleringar för företag att använda sig av bindningstider, vilket påverkar 

både marknadens rörlighet och konsumenternas möjligheter till fritt 

konsumerande. 

 

Konsumentbeteende hos Generation Y  

Personer födda mellan 1965-1976 ingår i vad som kallas för Generation X 

och är därmed generationen innan Generation Y uppger Evans et al. (2008). 

Konsumentbeteendet skiljer sig åt på så vis att den äldre generationen är 

mer självständiga och svårare att påverka än vad den nyare generationen är. 

Evans et al. (2008) påstår vidare att Generation Y har lättare för att 

acceptera nya produkter och tjänster än vad den äldre generationen har.  

Enligt Nas Insights (2006) tänker och agerar Generation Y på ett 

annourlunda sätt, vilket leder till att de därav konsumerar därefter. Bland 

annat så anger Nas Insights (2006) att de snabbare tar till sig nya 

möjligheter och att Generation Y inte alls är sena med att testa nya och 

billigare produkter. Vidare anger Nas Insights (2006) att Generation Y tar 

snabbare beslut, samt gör både rationella och emotionella köp. Även 
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Parment (2008) anger att Generation Y tenderar till att ta snabbare beslut 

och att det är ett resultat av fler valmöjligheter på marknaden. De val en 

person eller grupp konsumenter väljer att göra brukar defineras som 

konsumtionsmönster uppger Nas Insights (2006). Då det ständigt 

tillkommer fler valmöjligheter och andra alternativ på marknaden, 

indikerar det på att företag måste kunna konkurrera med sin produkt eller 

tjänst. Vidare beskriver Evans et al. (2008) Generation Y som den mest 

välinformerade generationen då de växt upp i en mycket teknologisk och 

informationsrik miljö. Goldman Sachs (2016) som anger att Generation Y 

kräver frihet i sitt konsumerande och att de inte vill ingå långsiktiga avtal, 

menar att detta stora utbud av valmöjligheter och information bidrar till 

deras konsumentbeteende. Parment (2008) påstår att Generation Y 

spenderar stora summor pengar i samhället även om alla inte är så pass 

gamla att de arbetar heltid. Genom deltidsarbete lyckas de tjäna ihop pengar 

för att kunna konsumera varor av de lyxigare slaget. Goldman sachs (2016) 

berättar att Generation Y värderar hälsa högre än tidigare generationer och 

att de både kan och är villiga att spendera mycket pengar på nyttig mat. 

Detta samtidigt som Generation Y tränar mer än tidigare generation.  

 

Sammanfattad teoriram 

Vi har beskrivit teori kring följande centrala begrepp: Varumärke, 

marknadsföringsstrategi, kundnöjdhet, kundlojalitet och 

konsumentbeteende. Samtliga faktorer påverkar ekonomisk lönsamhet 

vilket har beskrivits i tillhörande sammanfattningar. Begreppen har 

förklarats för att ge läsaren en förståelse för dess inverkan på lönsamhet, 

emligt resonemanget av Hallowell (1995). Enligt Goldman Sachs (2016) vill 

inte Generation Y teckna långa avtal, något som kan beskrivas som ett 

konsumentbeteende. Att applicera långa bindningstider kan ses som en 

forcerad kundlojalitet och garanterar en viss livstid och intäkt på kunden. 

Genom att applicera långa bindingstider tas även en värdehöjande tjänst 

bort och påverkar mervärdet negativt uppger Grönroos (2008). Detta val 

riskerar att försämra kundnöjdheten i det fall en medlem vill avsluta sitt 

medlemskap men ej tillåts göra detta. En missnöjd kund skadar varumärket 

och således även lönsamheten enligt Reicheld och Sasser (1990). 
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Egen modell för förståelse och grafisk översikt av bindningstiders 

potentiella påverkan på lönsamhet: 

 

 

 

 

 

Ny kund

24 månaders 
bindningstid (forcead 

lojalitet). Resurser läggs 
ej på det som Gröönroos 

kallar "det utvidgade 
tjänstepaketet". 

Kund avslutar 
medlemskap eftersom 

man inte varit nöjd med 
produkten, utan enbart 

låst till den. Fortsatta 
intäkter förloras och 

livscykeln är över. 

Ny kund

Inga bidnningstider 
(frivillig lojalitet). Aktivt 

arbete med det 
utvidgade 

tjänstepaketet. Resurser 
läggs på att säkerställa 

kundnöjdhet.

Kund behåller 
medlemskap så länge 

den känner sig nöjd med 
produkten. Då en 

medlem när som helst 
kan avsluta sitt 

medlemskap säkerställs 
att alla aktiva 

medlemmar är nöjda.

Fortsatt lönsamhet
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4. EMPIRI 

Avsnittet avser att presentera resultatet av intervjuerna som genomförts i 

syfte att undersöka hur bindningstider påverkar lönsamhet. Insamlad 

data kompletteras med publika uppgifter om organisationernas tillväxt, 

resultat och kommunicerade budskap. I följande avsnitt presenteras 

resultatet uppdelat på respektive organisation, det ingår även en kort 

beskrivning av organisationerna. 

4.1 Organisation 1 – Företaget som alltid applicerar bindningstid 

Organisation 1 är etablerad över hela landet och har varit aktiv en relativt 

lång tid. Företaget drivs i vinstsyfte med en omsättning på närmare en halv 

miljard, över 100 anläggningar och en medlemsbas på över 150 000 

individer är detta en av Sveriges största aktörer i gymbranschen enligt 

Respondent 1 (2016). “Ett friskare samhälle genom träning” är visionen som 

företaget stoltserar med och kommunicerar tydligt att man även hjälper till 

i det lokala samhället för att bidra till ett friskare Sverige. Trots budskapet 

att man vill vara personlig och hjälpande går det ej att teckna medlemskap 

utan bindningstid. Vi har ej lyckats hitta något publikt resonemang om 

varför man valt att nyttja bindningstider och kan konstatera att det råder 

delade åsikter i branschen om vad som är rätt och fel i denna fråga. Olika 

personer inom samma organisation kan dessutom se olika på denna fråga 

som vid intervjuer upplevs aningen infekterad. 

Respondent 1 (2016) berättar om hur ett trendskifte har skett i branschen. 

När hen började sin karriär i slutet av 90-talet efterfrågades en 

“klubbkänsla”. En tillhörighet som kunde jämföras med en sekt. Träning var 

då endast för de intresserade och inget för gemene man. Runt 2010 anger 

Respondent 1 (2016) att den stora förändringen började ta plats då både 

pensionärer började vårda sin hälsa och ungdomar gjorde debut med 

gymträning i tidigare ålder.  

 

“Träning har blivit mera mainstream, nu finns det något som passar alla. 

Samtidigt är myten att det är farligt att styrketräna för tidigt bortsuddad” 
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I detta sammanhang användes även en jämförelse med modemarknaden, 

Respondent 1 (2016) uppger att träning är som kläder. Det används för att 

skapa en identitet och få tillhörighet, det finns något för alla. 

Vidare poängteras att all personal ska hålla högsta nivå. Det investeras 

mycket i personalen där samtliga skall vara PT-utbildade (certifierade 

personliga tränare) enligt nya direktiv. När investeringar och kvalitet 

kommer på tal leds samtalet naturligt in på intäktsmodeller, produktpaket 

och bindningstider. På samtliga produkter (medlemskap) appliceras en 

bindningstid. Kunden har möjlighet att välja på 4 månader, 12 månader 

eller 24 månader där priset är 529:- per månad vid kortaste bindningstiden, 

och 269:- vid den längsta. Priset, för vad som egentligen är samma produkt, 

ökar alltså med 97 % vid den kortaste bindningstiden jämfört med den 

längsta. Uppsägningstiden som appliceras är 30 dagar och man använder 

även en medlemsavgift på 350 kronor. Minsta möjliga kostnad för 

medlemskap blir då:  

 

(engångskostnad + (månadskostnad x kortaste bindningstid)): 

350+(529*4) = 2 466:- 

Minsta möjliga kostnad för ett års medlemskap blir:  

(engångskostnad + (månadskostnad x 12)): 350+(299*12) = 3 938:- 

 

Diskussionen om bindningstider uppges vara en ständigt aktuell fråga inom 

organisationen. Personen vi intervjuar som tituleras affärsenhetschef visar 

på en oro och osäkerhet det skulle innebära att inte ha dessa, bland annat 

genom följande citat:  

 

“Man skulle kunna gå från 1000 medlemmar till 50 på en månad. Då kan 

vi inte investera i nya maskiner och utbildning till vår personal. Vi behöver 

långsiktighet.”  

 

Med en defensiv position förklarar Respondent 1 (2016) att träningen är en 

livsstil och att de vill att folk ska träna länge och kontinuerligt. Respondent 

1 (2016) syn på bindningstid är att det är en god gärning gentemot kunden, 

att inte uppmuntra till att sluta tidigt vilket man gör om man har obundna 
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medlemskap. Vid enstaka fall har man dock kommit överens om en lösning 

med kunden. Till exempel vid långvarig skada har kunden erbjudits 

möjlighet att överlåta sitt bundna medlemskap till någon annan för att 

slippa fortsatt betalning trots ingått avtal. Intervjun fortsätter med fokus på 

medlemskapen livslängd. Efter att bindningstiden löpt ut förnyas 

medlemskapet varje månad om kunden inte begär annat. Respondent 1 

(2016) uppger att 18 månader är medellivslängden för en kund och att de 

vanligaste anledningarna till uppsägning är studenter som rör på sig, 

individer som flyttar eller att folk följer med sina vänner till en annan 

anläggning/konkurrent. Enligt den trend som beskrevs i början av 

intervjun, där allt fler ser träning som en naturlig del i vardagen, har även 

omsättning och lönsamhet förbättrats i samma takt. Ökat antal medlemmar 

har dock inneburit högre personal- och lokalkostnader, trots att priset på 

medlemskapen inte ökat nämnvärt under given period. 

 

Data från företagets årsredovisning och svenskt kvalitetsindex: 

År Anställda Resultat Omsättning Kundnöjdhet 

2014 390 11,07% 490 mkr 68/100 

2013 358 13,01% 468 mkr 70/100 

2012 337 9,41% 425 mkr - 

Förändring över 

perioden: 

+13,6 % Snitt: 11,16 % 

 

+13,3 % -2 

 

Tabell 3, Sekundärdata för organisation 1 

Dessa data visar på hög lönsamhet trots att företaget har valt att alltid 

applicera bindningstider. I sammanhanget har Organisation 1 dessutom en 

relativt kort livslängd på sina kunder. Lönsamhet påverkas alltså av fler 

faktorer än bindningstid och lojalitet. 
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4.2 Organisation 2 – Företaget som aldrig applicerar bindningstid 

Organisation 2 har 115 anläggningar idag från Övik till Malmö, planen är 

enligt bägge Respondenterna (2016) att ha 150 anläggningar innan 2018. 

Respondent 2 (2016) berättar att Organisation 2 öppnat ett gym per månad 

den senaste tiden och att de verkligen satsat på nybyggnation. Respondent 

3 (2016) bekräftar detta och uppger att de satsat mycket på expansion de 

senaste åren. Detta faktum återspeglas även i deras omsättning som ökat 

med 36,4 % de två senaste åren enligt webbsidan Alla Bolag (2016). 

Respondent 2 (2016) arbetar som marknadschef och Respondent 3 (2016) 

arbetar som regionschef,  därmed har de bägge breda roller med mycket 

beslutsmakt. Bland annat så ansvarar Respondent 2 (2016) för den digitala 

marknadsföringen som organisationen arbetar aktivt med. Konsumtion 

online ökar jättemycket enligt Respondent 3 (2016), hen uppger att 

julhandeln detta årsskfite ökade med 200% från föregående år. Det går att 

teckna medlemskap på deras hemsida, vid autogiro måste dock personen 

komma till en klubb för att signera avtalet. Vid autogiro medföljer en 

administrativ startkostnad på 195kr + ett fysiskt kort att använda vid 

inpassering på 100kr (alternativt ett armband för 200kr). Om du som 

medlem väljer att betala per faktura eller kontant över disk bortgår den 

administrativa kostanden i och med att administrationen uteblir. 

Organisation 2 har funnits sedan 1997 och har strax under 200 000 

medlemmar. Fram tills 2013 hade organisationen bindingstider på deras 

produkter men under tre år har det därmed sett annorlunda ut. Valet att ta 

bort bindningstiderna från alla former av medlemskap grundade sig enligt 

Respondent 2 (2016) på att: 

 

“Det är ett störande moment för medlemmarna att behöva binda upp sig. 

Vi är så stolta över vår produkt att vi tror att de inte vill säga upp sig, de 

vill vara kvar”  

 

Detta citat följs av ett resonemang kring att de bara fått positiv feedback från 

medlemmarna efter beslutet om att ta bort bindningstiderna. Något som 

Respondent 2 (2016) tror bidrar till ett gott rykte och marknadsföring 

genom word of mouth. Respondent 2 (2016) nämner vidare att medlemmar 
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baserar sina val av medlemskap på närheten till anläggningen, priset och 

vänner, i nämnd ordning. Hen påstår att de dessutom inte sett någon större 

skillnad i kundlojalitet bland medlemmarna efter att ha tagit bort 

bindingstiderna och att de ser detta beslut som en konkurrensfördel. 

Respondent 3 (2016) påstår att det gäller att ha snabbt fotarbete och att 

anpassa organisationen utefter vad marknaden vill åt, och det hen kan se nu 

är just flexibiliteten i avtalen. 

När vi ställer frågan kring vad som är viktigast i relationen till 

medlemmarna svarar Respondent 2 (2016) något tveksamt att det är en svår 

fråga att besvara men att det handlar om att ha en sund inställning till 

varandra. Hen beskriver att det gäller både organisationen och 

medlemmarna, men fokuserar mest på att förtydliga medlemmarnas ansvar 

gentemot dem som organisation. Hen menar på att att lojaliteten är viktig 

och de litar på att medlemmarna inte publicerar negativa kommentarer om 

dem som organisation.  Respondent 2 (2016) uppger att 18 månader är 

snittlivslängd på medlemskapen och att de förlorar mest medlemmar när 

studentkortet inte längre gäller då månadspriset går upp och personerna 

flyttar. Hen uppger vidare att medlemmar som använder autogiro stannar 

ofta längre, då det inte märks av på samma sätt. För att öka lojaliteten 

arbetar de med ett lojalitetsprogram där medlemmarna kan samla på sig 

poäng per träningspass som leder till priser/rabatter. De gör en 

medlemsundersökning varje år och Respondent 2 (2016) påstår att det går 

stadigt uppåt. Respondent 3 (2016) berättar att de även har så kallade 

Mystery Shoppers som gör dolda utvärderingar av instruktörerna för att 

säkerställa kvalitet. Ibland kan de märka att medlemmar bli besvikna eller 

upprörda när de ska säga upp sitt medlemskap men måste stå för kostnaden 

i två månader som utgör uppsägningstiden. Att ha 60 dagars 

uppsägningstid har de valt av likvida skäl. Respondent 3 (2016) berättar att 

de tidigare hade medlemmar som sa upp sitt medlemskap strax innan 

sommaren, men under våren förra året hade de fler antal medlemmar än 

någonsin. Ett faktum som Respondent 3 (2016) tror har att göra med att 80- 

och 90-talisterna värdesätter hälsa i högre grad. 
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Data från företagets årsredovisning och svenskt kvalitetsindex: 

År Anställda Resultat Omsättning Kundnöjdhet 

2015 496 2,52% 570 mkr - 

2014 407 -3,47% 473 mkr 65/100 

2013 314 0,36% 418 mkr 71/100 

Förändring över 

perioden: 

+58,0 % Snitt: -0,86 % 

 

+36,4 % -6 

 

Tabell 4, Sekundärdata för organisation 2 

 

I denna figur kan vi utläsa en kraftig tillväxt sett till såväl antal anställda 

som till omsättning. Samtidigt ser vi ett negativt resultat och låg lönsamhet. 

Organisation 2 har sämst lönsamhet, Respondent 2 och 3 (2016) förklarar 

detta med en kraftig investeringsfas. 

4.3 Organisation 3 - Alternativ finns, med eller utan bindningstid 

Organisation 3 särskiljer sig från de övriga då det är en fristående 

anläggning som ej har anknytning till någon av de större kedjorna. 

Organisation 3 verkar på en kraftigt konkurrensutsatt marknad där sex 

anläggningar arbetar för att locka kommunens 18 000 invånare. Med en 

kundgrupp på 1 900 medlemmar har de således 10,6 % av den lokala 

marknaden, något som kan anses vara en stor andel då totalt 13 % av  

svenskarna har ett aktivt gymmedlemskap. Även om Organisation 3 i sig 

drivs i form av ett aktiebolag med vinstintresse har de helt lyckats få bort 

fokus från detta. Värderingarna och intrycket vi fick av såväl anläggning, 

personal och hemsida handlar om familj. Alla personer, oavsett 

förutsättningar eller bakgrund, skall känna sig hemma i Organisation 3. 

Vi träffade två av Organisation 3:s tre ägare i en lång intervju. Respondent 

4 och 5 (2016) har arbetat i Organisation 3 sedan mitten av 90-talet och tog 

över anläggning 2006. Intervjun påbörjades och vi kunde även här se 



29 
 

tydliga likheter i hur alla organisationer i vår undersökning ser på trenden 

och den förändring som skett i branschen under det senaste årtiondet. 

Konkurrensen har vuxit i hög fart och av de sex aktörerna som nu verkar på 

markanden hos Organisation 3, har tre uppkommit under denna period. 

Respondent 4 och 5 (2016) poängterar dock att de fortfarande arbetar enligt 

sina värderingar och försöker skapa en familjekänsla där alla medlemmar 

känner sig välkomna och inkluderade. Samtidigt anklagar Respondent 4 och 

5 (2016) de nya aktörerna för att “bara vilja tjäna pengar” på den rådande 

trenden.  

 

“De nya aktörerna är moderna och lönsamma men saknar personlighet, 

medan vi kan namnet på 1 800 av våra 1 900 medlemmar.” 

 

Som liten aktör har Organisation 3 märkt av en viss känslighet, framförallt 

i en mindre stad. Vi får höra att de är rädda för att göra fel, eftersom ett 

misstag och en dålig upplevelse sprids snabbt. Därför arbetar Respondent 4 

och 5 (2016)  aktivt med att sprida positiva intryck och budskap via sociala 

medier, något som blivit Organisation 3:s viktigaste marknadsföringskanal. 

Uppsidan med att ryktet går fort i en liten stad innebär att det i viss mån 

även gäller bra upplevelser, och därför erhålls många nya kunder vid 

rekommendationer. Organisation 3 återinvesterar i stort sett allt överskott 

i verksamheten för att konstant fortsätta leverera känslan om att man satsar 

på sina medlemmar och kunna följa med i trendande träningsformer. 

Gällande kundnöjdhet har Organisation 3 försökt genomföra 

kundundersökningar, men eftersom en stor del av kritiken riktades mot 

instruktörerna snarare än anläggning eller utrustning valde Respondent 4 

och 5 (2016) att sluta med dessa då det hade en negativ inverkan hos 

personalen. 

 

“Undersökningar blir ögonblicksbilder och låser resultaten. Vi tror att det 

är bättre att arbeta med löpande intryck och feedback. Undersökningar 

behövs inte, kunderna tar för sig och säger till om något är bra eller 

dåligt.” 
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Medan övriga aktörer valt att smalna av sitt utbud och erbjuda ett fåtal 

paketlösningar visar Organisation 3 upp 15 olika medlemskap, som 

dessutom finns i tre olika versioner beroende på om du är ordinarie, student 

eller senior. Med 45 olika olika medlemskap och produkter upplever vi 

strategin ganska ogenomtänkt, men Respondent 4 och 5 (2016) hävdar att 

det är en fördel att kunderna som kommer in känner att de hittar en produkt 

som är anpassade efter just deras livssituation.  Uttrycket “folk är vana att 

organisationen har ett brett utbud” hintar dock om att de är rädda för 

förändring och inte vågar ändra ett fungerande koncept. 

 

Ett obundet medlemskap kostar 389:- per månad, medan ett bundet kostar 

309:-. Prisdifferensen är 25,9% högre för ett obundet medlemskap. Ingen 

startavgift eller medlemsavgift debiteras, vilket resulterar i följande 

minimikostnader: 

 

Minsta möjliga kostnad för medlemskap: 

(engångskostnad + (månadskostnad x kortaste bindningstid)): 0+(389*1)=  

389:- 

Minsta möjliga kostnad för ett års medlemskap: 

(engångskostnad + (månadskostnad x 12)): 0+(309*12) = 3 708:- 

 

Respondent 5 (2016) uttrycker tydligt under intervjun att hen personligen 

ogillar bindningstider och hänvisar till mobilabonnemang på grund av 

inlåsningen det innebär. Därför tillåter man även bundna medlemmar att 

frysa sitt medlemskap eller att överlåta sitt avtal till annan person även om 

bindningstid kvarstår. Respondent 5 (2016) tror även att folk som har ett 

specifikt slutdatum på sitt medlemskap, alltså ett datum då bindningstiden 

upphör, är mer benägna att avsluta sitt medlemskap så fort det ges 

möjlighet. Detta står i kontrast till personer som har obundna autogiron, de 

löper vidare för att de inte känner av dem. När vi begär mer information om 

kundens livslängd enas Respondent 4 och 5 (2016) om att cirka tre år 

medelvärdet men påpekar att en stor andel medlemmar har varit med sedan 

90-talet. De som väljer obundet medlemskap tenderar att vara individer 

som bor tillfälligt i staden eller är osäkra på om de verkligen vill träna och 
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isåfall var de vill träna. De senare övergår ofta till ett bundet medlemskap 

när de blivit bekväma. Unga medlemmar tenderar att ha kortare 

medlemskap då det är mer nyfikna och vill testa vilka alternativ som finns.  

 

Data från företagets årsredovisning: 

 

År Anställda Resultat Omsättning Kundnöjdhet 

2014 4 -3,45% 2,9 mkr - 

2013 4 -6,22% 2,8 mkr - 

2012 4 16,43% 3,3 mkr - 

Förändring över 

perioden: 

+/-0 % Snitt: 2,25 % 

 

-13,3 % - 

 

Tabell 5, Sekundärdata för organisation 3 

 

I denna tabell kan vi ej utläsa någon tillväxt hos varken antal anställda eller 

omsättning. Samtidigt ser vi ett negativt resultat senaste året och låg eller 

ingen ekonomisk lönsamhet. Detta trots att Organisation 3 erbjuder 

obundna produkter samtidigt som Respondent 4 och 5 upplever hög 

kundnöjdhet och lojalitet. 
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5. ANALYS 

I avsnittet presenteras en analys baserad på den empiri som framtagits i 

relation till tidigare teorier. Analysen anknyts till de centrala rubrikerna i 

det teoretiska ramverket för att skapa en helhetsbild av undersökningen. 

 

Efter avsnittet om empiri kan vi konstatera att det råder stor skillnad i hur 

olika organisationer ser på bindningstiders applicering och generell strategi 

kring användandet av dem. Genom att sammanställa och jämföra det 

material och den information vi samlat in kommer vi i detta kapitel bryta ut 

bindningstiders påverkan på lönsamhet. Tabellen nedan avser att 

synliggöra de faktorer vi valt att fokusera på och som även diskuteras i den 

teoretiska referensramen. Då kundnöjdhet leder till kundlojalitet som sedan 

resulterar i lönsamhet, har dessa faktorer tagits med i en. 

 

Analysvariabel Organisation 1 Organisation 2 Organisation 3 

Bindningstid 4/12/24 månader 0 månader 0/12 månader 

Lönsamhet 

(medelvärde 2012-

2014) 

11,6% -0,86% 2,25% 

Lojalitet 

(medlemstid) 

18 månader 18 månader 36 månader 

Tillväxt 13,3% 36,4% -13,3% 

Kundnöjdhet 2014 68/100 (-2) 65/100 (-6) - 

Kundnöjdhet 2012 70/100  71/100 - 

 

Tabell 6, Analysvariabler 
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5.1 Bindningstiders påverkan på lönsamhet 

Teori såväl som empiri har vid upprepade tillfällen förklarat att 

bindningstider har indirekt påverkan på en organisations lönsamhet.  

Grönroos (2008) pratar om hur stor påverkan tjänstepaketet, där 

bindningstider ingår, har för att uppnå önskvärd kundnöjdhet. Som vi 

beskriver i vårt teoretiska ramverk består tjänstepaket av flera delar och 

påverkas av såväl företag som kund. Vi har tagit del av rapporten 

“Träningscenter 2014” från Svenskt kvalitetsindex (2014) och kan 

konstatera att såväl kundnöjdhet som kundlojalitet har minskat generellt i 

branschen. Detta kan bero på att allt fler aktörer avstår bindningstider och 

således minskar den forcerade lojaltieten. Omsättning och lönsamhet inte 

har fått samma nedgång, se figur nedan. 

 

 

Figur 1, Kundnöjdhet i branschen 

 

Att kundnöjdheten har minskat konstant sedan 2012 går emot vår empiri 

som delvis säger att kunderna är nöjdare sedan Organisation 2 tog bort 

bindningstiderna. Undersökningen av Svenskt Kvalitetsindex (2014) säger 

motsatsen, sedan de tog bort bindningstiderna 2013 har kundnöjdheten 

minskat. En anledning kan vara att aktörerna på marknaden planerar för 

att antalet medlemmar kan variera kraftigt från månad till månad och 
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därför minimerar bemannad tid och minskar utbudet på gruppträning. Två 

faktorer som enligt Grönroos (2008) hör till det utvidgade tjänstepaketet 

och alltså inte är något som kunden specifikt betalar för, men som förbättrar 

upplevelsen av själva medlemskapet som är den grundläggande tjänsten. 

Rapporten från Svenskt kvalitetsindex (2014) visar även hur kundnöjdheten 

skiljer sig mellan ett antal aktörer, där vissa arbetar med bindningstider och 

andra arbetar med obundna medlemskap. Nedanstående figur visar 

förändring av kundnöjdhet mellan år 2010 och år 2014.  

 

 

Figur 2, Sammanlagd kundnöjdhet för branschledande organisationer 

 

Vi kan se att näst intill samtliga aktörer har försämrat sin kundnöjdhet 

mellan 2013 och 2014, men samma organisationer har inte försämrat sin 

lönsamhet. Den aktör som lyckats uppnå en låg men trots allt positiv 

förändring inom kundnöjdhet är Friskis&Svettis. Ser man till 

Friskis&Svettis utformning av tjänstepaket så innehåller dessa fortfarande 

bindningstider. Alternativet att träna utan bindningstid finns men är 

betydligt dyrare, detta finns angett på deras hemsida (friskissvettis.se). Värt 

att nämna är att Friskis&Svettis är den enda organisationen i 
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undersökningen som ej bedrivs i vinstsyfte vilket kan ha påverkan på hur 

relationen är med såväl personal som medlemmar. Att kundnöjdheten har 

minskat generellt i hela branschen kan även bero på den intensiva 

konkurrensen. Nya aktörer expanderar snabbt och erbjuder prispressade, 

obemannade gym utan bindningstid vilken även prispressar de aktörer vi 

intervjuat. Konsekvenserna av detta innebär nedskärningar på detaljer som 

tidigare skapat mervärde för medlemmarna och nu påverkar 

kundupplevelsen negativt. Den genre av folk som tränade aktivt för 5-10 år 

sedan hade ett mer genuint intresse för träning och kunde därför spendera 

mer pengar på sin hobby. När träning nu blivit en del i vardagen för gemene 

man blir medlemmarna dessutom priskänsligare för produkten och är mer 

obekväma att acceptera en lång bindningstid för sitt avtal. 

Gymmedlemskapet i sin helhet har på så sätt gått från en premiumprodukt 

för folk med ett gemensamt intresse, till en standardprodukt med enorm 

konkurrens. När en större grupp människor som inte har det brinnande 

intresset konsumerar en produkt kan det anses logiskt att kundnöjdheten 

minskar. Samma trend finns att se inom mobiltelefoni. Sedan 2009, det år 

när smarta telefoner nådde marknaden, har kundnöjdheten minskat 

eftersom det inte längre är hobbyanvändare utan gemene man som nu 

nyttjar tjänsten, anger Svenskt Kvalitetsindex (2014).  

 

Vår egen empiri kan inte heller styrka att kundnöjdhet ger större lönsamhet. 

Den organisation som under intervjun upplevdes ha högst kundnöjdhet var 

Organisation 3, som trots nöjda kunder har försämrat sitt resultat och 

stagnerat tillväxten över den senaste treårsperioden. Samtliga respondenter 

hävdar att dom har har nöjda kunder, en fråga där vi förmodligen skulle fått 

samma svar oavsett hur verkligehten var. Även vid en situation där man 

identifierat mindre nöjde kunder tvivlar vi på att detta skulle berättas under 

en intervju. 

 

Lojalitet beskrivs av Zeithaml et al. (2009) som ett scenario där 

konsumenten över tid fortsätter att nyttja och konsumera ett företags 

produkt. Författarna skiljer här på vad som är en “god kundrelation” och en 

“lojal kund”, där det första är viktigt ur ett marknadsföringsperspektiv och 
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det andra hur ett finansiellt perspektiv. Vi väljer att skilja på frivilligt 

lojalitet (ett obundet medlemskap) och forcerad lojalitet (medlemskap med 

bindningstid). För att knyta samman lojalitet med tidigare avsnitt om 

kundnöjdhet kan vi applicera Fredberg och Pillers (2011) resonemang som 

säger nöjda kunder blir lojala, eftersom att kundnöjdhet uppnås när 

produkten överträffar de förväntningarna som fanns på produkten i fråga. 

Detta innebär att kundnöjdhet och lojalitet statistiskt sett bör följa 

varandra, något vi kan se i figuren nedan, hämtad från Svenskt 

kvalitetsindex. 

 

 

 

Figur 3, Kundnöjdhet i branschen 

 

Lojaliteten och kundnöjdheten har följt varandra under hela mätperioden. 

Men kan även utläsa att lojaliteten minskar aningen mer än kundnöjdheten, 

vilket är en effekt av att bindningstider och forcerad lojalitet minskar när 

fler aktörer tar bort bindningstider. En minskad kundnöjdhet med ett värde 

på 10 skulle innebär minskad lojalitet med multipeln 1,1, alltså minskning 

med 11 poäng. En tydlig korrelation mellan de bägge faktorerna kan 

konstateras. Hur bindningstider påverkar lojaliteten är något som 

behandlats i vår empiri. Organisation 2 som valt att helt ta bort 
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bindningstider uppger att snittmedlemstiden hos dem är 18 månader, 

medan Organisation 1 som applicerar 4/12/24 månader bindningstid har en 

genomsnittlig livslängd på 18 månader. När man ställer de undersökta 

organisationerna mot varandra är det alltså likvärdig livstid även om man 

säljer produkten utan bindande avtal. Organisation 1 har en högre uppmätt 

kundnöjdhet, detta står i strid med den korrelation vi nyst identifierade. Vår 

empiri från Organisation 1 styrker inte att nöjda kunder är mer lojala eller 

lönsamma. Ser man till den totala ökning på omsättning har Organisation 1 

vuxit med 13,3 procentenheter under en treårsperiod, medan Organisation 

2 har vuxit med 36,4 procentenheter. Detta är en differens som är värd att 

nämna. Företaget som arbetar utan bindningstider växer nästan tre gånger 

så snabbt som konkurrenten. Organisation 2 berättar även om hur man 

arbetar med andra inlåsningseffekter och motivationsfaktorer än just 

bindningstid, bland annat genom bonusprogram och spelifiering av sin 

produkt. Desto mer du tränar, desto större rabatter och förmåner får du hos 

organisationen och dess samarbetspartners, något som har visat sig 

uppskattat och inte återfinns i nämnvärd grad hos de andra företagen vi 

intervjuat. 

5.2 Lönsamhet i sin helhet 

Organisation 1 som alltså har kortare livslängd och sämre lojalitet trots att 

de alltid nyttjar bindningstider har redovisat en genomsnittligt rörelsevinst 

på 11,6 %. Organisation 2 som trots att de avstår bindningstider har längre 

medlemstid, redovisar ett snittresultat på -0,86 %. Detta förklaras till viss 

del i bolagets kraftiga expansion och investeringar i nya anläggningar. Som 

tidigare nämnt har Organisation 2 en tre gånger så snabb tillväxt sett till 

omsättning. Detta trots ett lägre pris på sina produkter vilket innebär att det 

totala antalet nya medlemmar bör vara minst tre gånger så högt. En 

avgörande faktor för att få nya kunder är, enligt Respondent 3, att ha ett lågt 

insteg och kort väg till beslut för den nya medlemmen. Att ej applicera 

bindningstider är ett sätt att minska insteget enligt Respondent 3. Reicheld 

och Sasser (1990) förklarar vidare att ett kraftigt ökat medlemsantal är en 

effekt av att kunder generar kunder. Bindningstider och lönsamhet hör ihop 

genom att 1. Ett längre medlemskap ger högre intäkter och 2. En nöjd och 
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lojal kund har större sannolikhet att rekommendera sina vänner att teckna 

medlemskap hos samma organisation. Reicheld och Sassers (1990) teorier 

är dock inte alltid tillämpbara. Om vi försöker appliceras dessa på 

Organisation 3, som enligt egen utsago har god kundnöjdhet, borde dom 

även växa exponentiellt med hjälp av att medlemmar rekryterar 

medlemmar, men effekten hämmas eftersom denna organisation är 

geografisk begränsad och inte tillhör någon av de rikstäckande kedjorna. 

Lönsamheten är låg trots hög kundnöjdhet och att de ibland applicerar 

bindningstider, vilket indikerar till att dessa faktorer i sin ensamhet inte är 

avgörande för organisationens lönsamhet.   

  



39 
 

SLUTSATS 

Syftet med studien var att studera hur bindningstider inom gymbranschen 

påverkar den ekonomiska lönsamheten. Organisation 1 hanterar enbart 

produkter med bindningstid, den Organisation 2 har enbart produkter utan 

bindningstid medans Organisation 3 har många olika kombinationer och 

varianter av bundna och obundna produkter. Organisation 2 uppgav att de 

bara fått positiv feedback från medlemmar vid valet om att ta bort 

bindningstider och de tror starkt att detta är en konkurrensfördel. Vi kan 

konstatera att denna tro inte stämmer överens med statistik av Svenskt 

Kvalitetsindex (2014) som visar att både kundnöjdheten och kundlojaliteten 

har gått ner de senaste åren. Bindningstider påverkar kundnöjdhet och 

kundlojalitet vilket är två faktorer som påverkar lönsamhet enligt Hallowell 

(1995). Vår empiri styrker inte att nöjda kunder till följd av borttagna 

bindningtider är mer lönsamma, men däremot kan vi se att obundna 

medlemmar är mer lojala och kan antas generera större intäkter över tid. 

Att jämföra lönsamhet är svårt. Ser man till den totala ökningen på 

omsättning hos respektive organisation så har Organisation 1 ökat sin 

omsättning med 13,3% under en treårsperiod, medans Organisation 2 ökat 

sin omsättning med 36,4%. Detta är en anmärkningsvärd differens där 

Organisation 2 växer nästan tre gånger så snabbt som konkurrenten. 

Organisation 2 uppger att det ekonomiska resultatet påverkats av 

investeringar och utökning av verksamheten. 

Resultatet av studien indikerar att det finns en medvetenhet hos de tre 

organisationerna om att medlemmarna tycker att medlemskap utan 

bindningsitd är fördelaktigt. Respektive organisation har en bakomliggande 

tanke kring varför de valt att forma sitt produktutbud på det sätt som gjorts. 

Det uppstår en problematik för oss att särskilja bindningtider från övriga 

faktorer som spelar in på lönsamhet. Därmed leder det oss till slutsatsen att 

vi inte kan avgöra bindningstiders påverkan på lönsamheten utan att ta 

hänsyn till övriga faktorer. Lönsamheten påverkas markant av prissättning, 

investeringar och geografisk placering på anläggningen. Bindningstid 

behöver ses i ett sammanhang och i relation till övriga faktorer som 

presenteras i teoriavsnittet. Det vi kan konstatera är att Organisation 2 som 
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ej använder bindningstid har ökat mest i omsättning och tillväxt samtidigt 

som de har likvärdig kundlojalitet som Organisation 1.  

Praktiska rekommendationer  

Den praktiska rekommendationen vi vill ge till aktörer i branschen är att 

noga utvärdera demografin på sina nuvaranade och framtida medlemmar. I 

takt med att Generation Y blir köpstarka kommer denna fråga vara av större 

vikt. Varje aktör bör därför ha en skälig grund till beslutet om att nyttja eller 

inte nyttja bindningstider på sina produkter. 

Vidare forskning 

Denna studie har enbart behandlat organisationernas synvinkel på hur  

bindningstider påverkar lönsamheten. Sekundärdata i form av statistik har 

tillämpats men att huvudsakligen undersöka hur medlemmarna ser på dess 

påverkan är vårt förslag till vidare forskning. Det skulle vara av relevans att 

få medlemmarnas perspektiv på omådet för att skapa en större förståelse 

för statistiken vi använt. På så vis skulle orgaisationerna kunna ta del av 

denna förståelse och anpassa produktutbudet utefter vad medlemmarna 

angett. Förslagsvis skulle därför en kvantiativ studie genomföras för att 

analysera hur medlemmarna resonerar kring bindningstider. På så vis hade 

perspektivet breddats för studien och fler synvinklar hade kunnat 

uppmärksammats. Eftersom organisationerna lever på intäkter av 

medlemmarna är detta perspektiv av relevans. På så vis kan 

organisationerna få inblick i vad som är viktigt för medlemmarna och 

därmed öka chanserna till bättre lönsamhet. En sådan studie skulle bidra 

till en större förståelse för bindningstiders påverkan samt en helhetsbild av 

produktutformningens betydelse för lönsamhet inom gymbranschen.
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Bilaga 1 – Individuella reflektioner 

Joakim Sjöblom 

Knappt fem månader har spenderats med tankarna konstant placerade på 

studier. Studier i en helt annan form än tidigare tid på högskolan. Att 

utöva forskning och genomföra en studie innebär stora skillnader mot 

tidigare teoritunga utbildning som genomförts i relativt korta läsperioder. 

Jag har i kommunikation med studiekamrater och medförfattare insett att 

genomförandet av en studie skiljer stort beroende på område, mål, 

metodik och självklart vilka forskarna är bakom studien i fråga.  

 

Att genomföra en studie som ett tvåmannateam har för- och nackdelar. 

Moraliskt och motivationsmässigt är det värdefullt att ha en partner, du 

står aldrig ensam i de perioder som upplevs tunga. Å andra sidan är du 

beroende av en sekundär part som alltid kommer ha sina tankar och 

åsikter om hur studien skall genomföras. Vid dessa diskussioner tenderar 

dock slutresultatet och relaterade beslut vara diskuterade och analyserade, 

en form av kvalitétsstämpel jämfört med att vara ensam beslutsfattare. 

Ytterligare en utmaning jag har upplevt under denna dubble studieperiod 

är hur en students prioriteringar förändras i takt med att utbildningen 

fortlöper. Det som till en början var självklart tenterar att bli allt mer 

nedprioriterat. I början av studierna var det en självklarhet att närvara på 

allt från föreläsningar till handledningstillfällen, något som blivit mer och 

mer sällsynt när livet efter studierna kryper närmare. Både jag själv och 

min medförfattare har parallellt med uppsatsen haft jobb, något som man i 

efterhand inser att det var ett naivt åtagande. Både uppsats och arbete och 

framförallt det personliga psykiska välmåendet har fått ta konsekvenserna 

av dubbel arbetsbörda och för stora åtaganden. Att vi dessutom varit 

bosatta i olika städer (Skövde och Göteborg) har inte underlättat 

processen. Till mitt försvar törs jag påstå att vi är duktiga på alternativa 

kommunikationsmetoder och digitala verktyg som möjliggöra detta 

arbetssätt. Slack, Skype, Google Drive och Trello är några exempel på 

organisatoriska och kommunikativa verktyg som gjort stor skillnad i 



 
 

arbetet. 

 

Gällande vårt studieval besatt jag redan innan påbörjad studie en viss 

förkunskap, framförallt inom konsumentbeteende och hur det skiljer sig 

mellan olika genereationer. Att vara engagerad i studieområdet har visat 

sig vara både bra och dåligt. En fördel har varit kontaktnätet för att boka 

intervjuer och förståelsen för problemet. En nackdel är att jag redan innan 

studien var färgad av en viss åsikt. Det har varit en utmning att genomföra 

en opartisk studie när jag som individ brinner för den utmaning vår 

forskningsfråga behandlar. Denna förkunskap gäller endast marknaden i 

fråga, det som var helt nytt blev metodiken och genomförandet av 

forskning. Jag törs påstå att en majoritet av termerna i metodkapitlet var 

nya för mig och att jag från början hade svårt att förstå dess syfte, något 

som vuxit på mig under arbetets gång och jag kan förstå att metoden är 

avgörande för flera faktorer, som bland annat trovärdighet. 

Genomförandet av intervjuerna kändes bra och profressionella. Att tala 

har alltid varit min starka sida och jag anser mig själv vara en bra lyssnare. 

En utmaning och en lärdom är hur snabbtänkt du som intervjuare bör vara 

för att lyckas ställa neutrala och naturliga följdfrågor, vilket är ett måste 

för att nå svarets bakomliggande resonemang. 

 

Tempo och arbetsfördelning under studien har fått upp och ned. Eftersom 

jag personligen är helt ny till forskning har det varit en utmaning att lära 

sig och förhålla sig alla de ramar som finns uppsatta för hur man skall 

genomföra forskning. Parallellt med studierna har vi haft en kurs inom 

metodik, där fler delar av uppsatsens förväntade innehåll har behandlats. 

Eftersom vi var medvetna om att vi vid ett specifikt datum skulle 

genomföra ett seminarium inom till exempelvis metod, innebar det att vi 

satt våra interna deadlines i förhållande till dessa datum. Konsekvensen 

blev att det periodvis skedde väldigt lite arbete med uppsatsen. Jag hade 

föredragit om uppsatsen var på 30 högskolepoäng, det hade gjort mig mer 

motiverad och framförallt fokuserad. Denna parallella kurs har även satt 

spår i hur vi arbetsfördelat. Huvudansvaret för respektive seminarium 

ägdes varannan gång, vilket även resulterade i att den av oss som skrivit 



 
 

seminariet för metod även fick största ansvaret för metodkapitlet i 

uppsatsen. Det blev logiskt och lätt att hantera, men för resultatet ej 

optimalt. När vi ej har haft huvudansvaret för att ta fram materialet har 

man istället för korrigera referenser, korrekturläsa och agera oponent.  

 

För att vara min första studie och mitt första forskningsbidrag anser jag 

mig själv ha lärt mig mycket och tror att min förmåga att tolka och 

analysera forskning nu är betydligt högre så jag besitter förståelse för 

genomförandet. Ett barn som tar sina första steg kommer inte vinna ett 

lopp, men ett stort lärande finns hos barnet. Det känns som jag befinner 

mig i samma situation. Det var första forskningsbidraget, det är inte 

perfekt men det stora lärandet finns hos mig som författare. 

 

Louise Palmquist 

Tankegången kring vad uppsatsen skulle handla om började under 

föregående hösttermin. Vi diskuterade vad som skulle intressera oss mest 

att undersöka samt vad som har relevans i realtid. Ideerna var många men 

allt eftersom tiden gick så banade vi vägen för vårt valda studieområde. 

För Joakim var området relevant i och med hans karriärsval vid sidan om 

studierna. För mig var gymbranschen aktuell på så vis att jag tränar och 

instruerar på ett flertal olika kedjor och därmed har en inblick i branschen. 

Ekonomisk lönsamhet ur ett företagsperspektiv har varit centralt under 

hela vår utbildningsgång och upplevdes som ett självklart val för studien. 

Till skillnad från tidigare kurser som mer eller mindre i sin helhet blivit 

examinerade via salstentor, så har uppsatsens upplägg blivit ett tillägg till 

mitt personliga utvecklande. Jag är en person som trivs i en självständig 

roll med stor frihet för arbetsupplägg, därav har uppssatsarbetet passat 

mig personligen. Att få arbeta fram en text löpande under lång tid har dock 

delvis varit frustrerande då jag tenderar till att vilja avklara uppgifter på 

ett mer effektivt sätt. För mig har det varit lärorikt att förstå att uppsatsen 

är en process där kunskap och förståelse för upplägget tillhandahållits allt 

efterhand.  

 



 
 

Att samarbeta i uppsatsarbetet har i mina ögon enbart varit av positiv 

bemärkelse. Jag kan tro att det beror på vem man skriver tillsammans 

med, och i vårat fall har jag alltid upplevt en känsla av förståelse, 

förtroende och respekt. Som redan nämnt sysselsätter vi oss båda på en 

högre grad än optmialt, vilket har påverkat oss privat och även vårt arbete 

med uppsatsen. Dock lever jag efter principen att allt går om man vill 

tillräckligt mycket. Vid en utvärdering såhär i efterhand så har arbete, 

studier och övriga aspekter i mitt pivata liv egentligen inte varit det bästa 

för mitt eget välmående. Jag upplever dock att allt fungerat mycket bra och 

jag är nöjd med resultatet och lärdomen.   

 

Arbetsfördelningen oss emellan har jag upplevt som jämn men ur ett 

helhetsperspektiv har jag upplevt att skrivandet av uppsatsen varit än mer 

ojämn. Att läsa en en metodkurs parallellt med uppsatsen har fungerat 

både som drivkraft men också som bromskloss. De seminarietillfällen vi 

haft har förvisso behandlat delar i uppsatsen men ändå varit utformade på 

så vis att det blivit externa uppgifter med annan funktion. Den del i arbetet 

som jag ser som mest givande för egen del är de intervjuer vi haft med 

respondenterna. Jag anser mig ha fått en mycket djupare förståelse för 

deras affärsverksamhet och hur de ser på studieområdet. Det teoretiska 

ramverk vi skapat har fungerat som nyttig information inför dessa 

intervjuer. Den djupaste förståelsen har jag dock fått utav de personliga 

mötena med företag från affärsvärlden. Min önskan och förhoppning är att 

denna förståelse återspeglats i arbetet. 

 

Min förståelse för uppsatsers uppbyggnad har bidragit till en förmåga att 

förstå akademiska texter på ett annat sätt än tidigare. Jag kan med större 

förmåga utläsa information och underliggande syfte samt även se mer 

källkritiskt på texter. Avslutningsvis så kommer jag att bära med mig 

erfarenheten för all framtid. Att skriva uppsats på kandidatnivå har varit 

intressant, nyttigt och krävande.   



 
 

Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Förberedelse: 

● Boka in lokal där respondenten är bekväm - respondentens val av 

plats. 

● Klädselval hos oss intervjuare -  Propert och representativt men ej 

överklätt. Ljus skjorta/blus och mörka byxor. 

● Ta med inspelningsutrustning 

● Ta med intervjuguide 

● Ta med anteckningsmaterial 

● Första intryck och upplevelse - Le och visa tacksamhet över 

möjligheten att få genomföra intervjun 

 

Informera om:  

● Hur intervjun kommer gå till samt uppskattad längd. 

● Anonymitet (inget skall kopplas till intervjupersonen eller 

arbetsplats).  

● Sammanställning av intervjun till intervjupersonen? 

● Är det ok att spela in intervjun? Video och/eller ljud? 

● Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne 

så önskar.  

 

Hur påverkar bindningstider kundnöjdhet, lojalitet och 

ekonomisk lönsamhet inom gymbranschen? 

 

1. Berätta om dig själv 

a. Tid hos organisationen 



 
 

b. Tidigare relevant erfarenhet (andra produkter som haft 

bindningstid) 

c. Värderingar drivkraft 

 

2. Berätta om organisationen 

a. Värderingar 

b. Syn på nutiden 

c. Syn på framtiden 

d. Värderingar 

 

3. Berätta om era produkter. Varför har ni valt att utforma dom på 

detta sätt? 

a. Hur många produkter finns det? 

b. Hur länge har dom sett ut på samma sätt? 

 

4. Berätta om er kampanj “träna utan bindningstid”. 

a. Hur trodde du personer skulle reagera på den innan 

lansering? 

b. Hur blev de faktiska reaktionerna? Varför tror du att det blev 

så? 

c. Hur har utfallet varit? Hur stor andel nya medlemskap har 

bindning/ingen bindning? 

d. Är det skillnad i mottagande beroende på medlemmens 

ålder? 

 

5. Vad tycker du är viktigast i er relation med era medlemmar?  

a. En känsla? 

b. God lönsamhet? 

c. Tillhörighet? 



 
 

d. Hur tror du bindningstider kommer påverka/har påverkat 

detta? 

 

6. Hur tror du era medlemmar uppfattar er som organisation? 

a. Vad beror detta på? 

b. Olika för olika anläggningar? 

c. Arbetar organisationen centralstyrt eller finns frihet på varje 

anläggning? 

d. Skiljer sig kundnöjdheten bland olika åldersgrupper? Varför? 

e. Hur tror du bindningstider kommer påverka/har påverkat 

detta? 

 

7. Hur ser er kundnöjdhet ut? 

a. Undersöks det? Hur? Får vi ta del av? 

b. Olika för olika klubbar? Varför? 

c. Varför tror du ni ligger på denna nivå? 

d. Vilka insatser görs för att förbättra denna?  

e. Vad tror du man skulle kunna förändra för öka denna? 

f. Skiljer sig kundnöjdheten bland olika åldersgrupper? Varför? 

g. Hur har kundnöjdheten förändrats senaste 5 åren? 

h. Hur tror du bindningstider kommer påverka/har påverkat 

detta? 

 

8. Hur ser er lojalitet ut? Livstid på medlemmar? 

a. Undersöks det? Hur? Får vi ta del av? 

b. Olika för olika klubbar? Varför? 

c. Varför tror du ni ligger på denna nivå? 

d. Vilka insatser görs för att förbättra denna?  

e. Vad tror du man skulle kunna förändra för öka denna? 



 
 

f. Skiljer sig lojaliteten bland olika åldersgrupper? Varför? 

g. Hur har lojaliteten förändrats senaste 5 åren? 

h. Hur tror du bindningstider kommer påverka/har påverkat 

detta? 

 

9. Hur ser er lönsamhet ser ut? 

a. Undersöks det? Hur? Får vi ta del av? 

b. Olika för olika klubbar? Varför? 

c. Varför tror du ni ligger på denna nivå? 

d. Vilka insatser görs för att förbättra denna?  

e. Vad tror du man skulle kunna förändra för öka denna? 

f. Skiljer sig lojaliteten bland olika åldersgrupper? Varför? 

g. Hur har lojaliteten förändrats senaste 5 åren? 

h. Hur tror du bindningstider kommer påverka/har påverkat 

detta? 

 

10. Hur ser trenden ut i branschen?  

a. Hur stor andel svenskar tränar på gym? Hur såg det ur för 5 år 

sedan? Hur tror du att det ser ut om 5 år? 

b. Hur ofta byter folk anläggning/kedja? Hur såg det ut för 5 år 

sedan? Hur tror du att det ser ut om 5 år? 

c. Hur många gånger per vecka tränar en medlem? Skillnad 

beroende på ålder? Hur såg det ut för 5 år sedan? Hur tror du 

det ser ut om 5 år? 

 

11. Har du ytterligare tillägg? 

a. Tankar om branschens historia 

b. Tankar om branschens framtid 

c. Tankar om bindningstider och dess påverkan i sin helhet? 



 
 

i. Kundnöjdhet 

ii. Lojalitet 

iii. Lönsamhet 

d. Frågor till oss? 


