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SAMMANFATTNING  
 
Idag finns det mer eller mindre en oro för människors folkhälsa. En del i problematiken är att 
fetma har ökat markant den senaste tiden. Det är en anledning till att intresset har ökat för 
långsiktiga lösningar som leder till en hälsosam livsstil och blivit en hälsotrend. En effekt av 
hälsotrenden är att konkurrensen har hårdnat för aktörerna i gymbranschen eftersom fler 
konkurrenter har dykt upp på marknaden.  
 
För gymföretag i en mindre stad blir situationen svår att tackla eftersom de har ett mindre 
kundunderlag. Av den anledningen fokuserar den här studien på hur gymbranschen i Skövde 
(som är en mindre stad) kan använda sig av marknadsföringsstrategier. Studien syftar till att 
hitta lösningar till hur gymföretagen kan utforma sina marknadsföringsstrategier för att locka 
nya kunder, men utan att försumma de befintliga kunderna.  
 
Genom utförandet av en litteraturstudie tillsammans med intervjuer för expertåsikt och 
branscherfarenheter har vi undersökt hur marknadsföringsstrategierna används och kan 
användas i mindre städer, som Skövde. De marknadsföringsstrategier som har undersökts 
används för att genomföra en del i en marknadsplan, som ingår som en del i en affärsplan. 
Strategier och teorier som har studerats är marknadsföringsmixen, segmentering, målgrupper, 
beteendefaktorer, SWOT-analys, prisstrategi, varumärkesbyggande, teorin om den personliga 
kontakten samt offensiv- och defensiv strategi.  
 
Studien har resulterat i en verktygslåda som innehåller marknadsföringsstrategier vilka är 
anpassade för tjänsteföretag i en mindre stad, eftersom ett behov finns för ökad medvetenhet 
och kunskap om arbetet med marknadsföringsstrategier. Om företaget använder sig av 
verktygslådan kan de utöva en ”hälsosammare” marknadsföring.  



ABSTRACT  
 
Today is health more or less a concern. The growing rate of obesity is one problematic factor 
which has started a trend that cause’s people to seek long-term solutions to gain a healthy 
lifestyle. Since more people are taking an interest in fitness, more participants have appeared 
in the market of fitness bringing fierce competition.  
 
Lower amount of people in a small town gives companies located there a slighter customer 
base, resulting fierce competition to be more intense for the fitness centres. Therefore, our 
research has focused on the fitness industry located in Skövde, which is a small town. Our 
aim is to investigate how the fitness centres can use marketing strategies to tackle the 
competition in order to find new customers, but at the same time keep the existing customers.  
 
We preformed a desk research, three interviews with business people from the fitness industry 
and an interview with an expert in order to explore how marketing strategies are being used 
and can be used in a small town, e.g. Skövde. In the study we have examine marketing 
strategies which are a part in making a market plan. The market plan is part of making a 
company’s business plan. The strategies and theories studied are the marketing mix, 
segmentation, target audience, factors affecting behaviour, SWOT-analysis, price strategy, 
brand building, theory about personal contact, offensive- and defensive strategy.  
 
The result of the study is a toolbox including marketing strategies adjusted to service 
companies in a small town since there is a need for higher level of awareness about how to 
use marketing strategies. The result of the study show that the toolbox including these 
marketing strategies is needed to service companies in a small town, since there is a need for a 
high level of awareness about how to use the marketing strategies. The toolbox is also 
believed to result in a way to gain new customers, but at the same time keep the existing 
customers in order to compete with what we prefer to call a “healthy” way of marketing.  
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1. Inledning 
Detta kapitel är skrivet för att läsaren ska få en förståelse för arbetets huvudämne och 
inriktning. Här presenteras bakgrunden till ämnet som ska studeras. Bakgrunden leder till 
problemformuleringen och en diskussion om studiens syfte.  
 

1.1. Bakgrund  
Vid bildandet av ett företag behöver företaget utforma en affärsplan och för att ge en 
förståelse för det området som vi har valt att studera börjar vi med denna för att sedan komma 
in på vårt val av område. En affärsplan är enligt McKinsey & Company (2005) ett verktyg 
som hjälper företaget att utveckla sin affärsidé, och se till att affärsidén fungerar i 
verkligheten. En del i affärsplanen är marknadsplanen. Marknadsplan definieras som en 
process som tydligt beskriver den förväntade marknaden, företagets prisstrategi och företagets 
distributionsmetoder.  
 
Enligt McKinsey & Company (2005) är de grundläggande delarna i en marknadsplan att 
företaget ska undersöka marknaden och dess konkurrenter, välja ut den målmarknad som 
inriktningen sker mot, samt fastställa deras marknadsstrategi. Enligt vår mening är det här de 
viktigaste beståndsdelarna och vi kommer därför att bearbeta de delarna i en marknadsplan i 
vår studie, alltså företagets marknadsföringsstrategier. I detta sammanhang begreppet strategi, 
men vad betyder begreppet? Nationalencyklopedin (2010) definierar strategi som:  
 

”Läran om användningen av militära och andra maktmedel för att i kamp med en 
motståndare nå politiska mål, såväl krigsmål som andra mål såsom att bevara fred, 
upprätthålla neutralitet och att ändra eller bevara maktförhållanden”.  

 
Även om definitionen bygger på vad strategi betyder i militärt sammanhang, poängterar den 
tyngden av att systematisk använda verktyg för att nå en ledande position. I ett företag 
används strategi som begrepp även för riktning och spelrum för ett företag, detta tydliggörs i 
definitionen: 
 

”Strategy is the direction and scope of an organisation over the long term, which 
achieves advantage in a changing environment through its configuration of resources 
and competences with the aim of fulfilling stakeholder expectations” (Johnson, et al. 
2008, s. 3).  

 
Enligt vår mening innebär detta att företag systematiskt kan använda verktyg för att på så sätt 
uppnå fördelar i en föränderlig omgivning. Eftersom strategin leder själva företaget är den 
grunden för dagens företags överlevnad på marknaden. Det andra begreppet som används i 
det här sammanhanget är marknadsföring som kan definieras som: 
 

”Marknadsföring är att analysera, sätta upp mål för och planera aktiviteter på 
marknaden” (Magnusson & Zigler, 2008, s. 19).  
 

Marknadsföringsbegreppet kan beskrivas som en grund för att ta reda på vad kunden vill ha 
och utveckla eller skaffa en sådan produkt som tillgodoser kundens behov (Flodhammar, et al. 
1994). Vår studie kommer alltså att handla om de marknadsföringsstrategier som är en del av 
en marknadsplan. Dessa ska hjälpa företaget att passa ihop med omvärlden för att förstå hur 
de ska uppnå fördelar.  
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Vidare är det även bra att hålla isär begreppet marknadsföringsstrategi från marknadsstrategi 
(som är en del av marknadsföringsstrategi). Allmänt kan det sägas att marknadsstrategin är en 
metod att agera på marknaden genom till exempel segmentering. Marknadsföringsstrategier 
är flera strategier som ska utmynna i ett sätt att föra sig på marknaden, t.ex. genom 
konkurrensstrategier och marknadsföringsmixen. (Hoffman, et al. 2005). Förutom de nämnda 
marknadsföringsstrategierna har vi valt att även titta närmare på segmenteringsprocessen, 
Kellers (2001) varumärkesbyggande, arbetet med den personliga kontakten enligt Klemz 
(1999) samt offensiv- och defensiv strategi eftersom vi anser att dessa är tillämpliga för 
gymföretag i mindre städer som vi har valt att studera. 
 
Tjänsteföretagen som är lokaliserade i en mindre stad kan uppleva att de är tvungna att följa 
konkurrenterna och anpassa tjänsten till en större målmarknad samt lokalisera sig nära 
kunden, dessa är faktorer som gymföretagen upplever att de måste beakta. Detta är en tydlig 
observation hos gymföretaget FeelGood i Skövde där vi genomförde vår studie. De vill nå ut 
till ytterligare kundsegment, men utan att förlora existerade segment. Deras utmaning ligger i 
att hitta marknadsföringsstrategier som verkar för att erövra nya grupper av kunder, men 
samtidigt utan att förändra tjänsten för redan befintliga kunderna.  
 
Vi håller däremot inte med gymföretagen om de faktorer som de upplever som oföränderliga. 
De faktorer som vi upplever som oföränderliga i en mindre stad är att de måste lokalisera sig 
nära kunden och att det finns ett mindre kundunderlag i en mindre stad eftersom antalet 
invånare är lägre än i en större stad. Det är alltså i vår mening en skillnad mellan en stor stad 
och en mindre stad just av det faktum att trafikförbindelsen är mer begränsad och att antal 
potentiella kunder blir lägre eftersom invånarantalet är lägre. Vi kommer i undersökningen 
framförallt att fokusera på vad som händer med marknadsföringsstrategierna när plats är en 
faktor som är opåverkbar och när kundunderlaget är mindre.   
 
För att kunna rekommendera marknadsföringsstrategier till aktörer i gymbranschen har vi 
granskat branschen. Gymbranschen har både direkta konkurrenter och indirekta konkurrenter. 
De indirekta konkurrenterna är bland annat andra typer av fitness aktiviteter, hemmaredskap 
och den trend som Sweeney (2009) spår, att år 2020 kommer människan att hålla sig aktiv 
genom vardagsmotion på ”low-impact” nivå, som t.ex. promenader.  
 
Vi anser att konkurrenssituationen från direkta konkurrenterna för gym i Skövde är sådan att 
anläggningarna uppvisar en viss differentiering av tjänsten, något gym har öppet 24 timmar 
om dygnet, ett annat har tillgång till simhall för sina kunder och ett tredje, FeelGood erbjuder 
företagshälsovård, men differentieringen i sin helhet är mycket vag. En effekt av detta är en 
näst intill obefintlig målgruppsfokuseringen. Detta tillsammans med att marknaden anses vara 
mättad leder till att det blir svårt att locka kunder. Alltså finns det mindre utrymme för 
differentiering av tjänst eftersom gymföretagen känner sig tvingade locka kunder från olika 
demografier eftersom kunderna är få.  
 
Hälsa är ett viktigt och aktuellt ämne som intresset ökar inom, detta leder till att fler 
konkurrenter dyker upp i gymbranschen som därför måste arbeta mer för att nå nya kunder 
och behålla befintliga kunder. Detta tillsammans med att Sweeney (2009) lyfter fram 
fetmaepidemin som ett marknadsföringsproblem bidrar till att gymbranschen är mycket 
intressant att studera.  
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Det finns mycket litteratur om marknadsföring, men vi upplever att den är begränsad när det 
kommer till hur företag ska agera i mindre städer, och om det skiljer sig åt från hur företag ska 
agera i större städer. Vi hör ofta begreppet global marknadsföring där det ofta nämns att 
företag måste tänka globalt och agera lokalt, men vad innebär det rent konkret att agera lokalt. 
När det kommer till rekommendationer eller litteratur om hur gymbranschen bör agera på 
marknaden hittar vi i princip ingenting. Därför kan det antas vara berättigat med information 
till gymföretag i mindre städer om hur deras marknadsföringsstrategier ska sticka ut ur 
mängden för att locka de kunder de vill nå.  
 

1.2. Problemformulering  
I en mindre stad finns det för gymbranschen faktorer som är utanför företagets kontroll, det är 
därför intressant att visa hur dessa företag kan utforma sina marknadsföringsstrategier. Dessa 
ska vi samla i en verktygslåda genom att besvara problemformuleringen:   
  
• Vilka marknadsföringsstrategier kan rekommenderas till tjänsteföretag i gym-

branschen i en mindre stad som t.ex. Skövde för att nå nya och behålla befintliga 
kunder?  

 

1.3. Syfte 
Målsättningen med detta arbete är att samla marknadsföringsstrategier som är befogade att 
använda för ett tjänsteföretag i en mindre stad genom att skapa en verktygslåda som enligt vår 
mening är tillämplig. För att göra detta har vi inriktat oss på gymbranschen. I och med att en 
mindre stad har färre potentiella kunder, med tanke på att invånarantalet är lägre än i en större 
städer och att företagen måste lokalisera sig nära kunden finns det enligt oss faktorer som bör 
beaktas.  Detta innebär i sin tur svårigheter att differentiera sin tjänst för en väldefinierad 
målgrupp. Att differentiera sin tjänst är vedertaget och anses vara befogat för att framgångs-
rikt föra sig på marknaden. Enligt vår mening leder detta till en bristande överensstämmelse 
mellan teori och praktik angående att differentiera sin tjänst.  
 
Studien syftar därför till att samla arbetssätt för hur teoretiska marknadsföringsstrategier kan 
användas i praktiken då vissa faktorer som prisstrategi upplevs som oföränderliga och 
kundunderlag samt plats är oföränderliga. Genom att studera marknadsföringsstrategierna i 
teorin och jämföra dem med hur företag arbetar med dem samt expertutlåtande, ska resultatet 
utmynnar i en verktygslåda. Marknadsföringsstrategierna i verktygslådan har vi försökt 
anpassa för gymföretag som befinner sig i en mindre stad och vi har tagit hänsyn till att ett 
gymföretag i en mindre stad har knappa resurser, både humana och ekonomiska. Av den 
anledning har vi utformat en enkel verktyslåda där gymföretagen i en mindre stad kan 
använda enkelt och smidigt en verktygslåda utan att använda sig av resurser som de inte har 
råd med eller har möjligheten till, på grund av att de flesta är ett regionalt gymföretag. Denna 
verktyslåda kan framförallt gymföretag i den här situationen använda för att kunna hävda sig 
på marknaden på ett mer effektivt sätt än deras konkurrenter.  
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2. Metod 
Här presenteras olika metoder och begrepp för att genomföra en studie. Valet av metod beror 
på syftet och problemformuleringen. Det kommer att diskuteras val av metod för den här 
studien, samt validitet och reliabilitet.  
 

2.1. Varför används metod? 
För att besvara frågorna angående våra val att gå tillväga i den här studien och för att kunna 
motivera våra val, kan det först vara tillämpligt att svara på vad metod är och varför det 
används. Därför har vi valt att inleda metodkapitlet med en genomgång om just detta.  
 
Vetenskapsteorin omfattar hur vetenskap uppkommer och undersöks. Val av teoriansats, 
metoder och material är ett första steg i en undersökning (Wallén, 1996). Holme och Solvang 
(1997) beskriver metodlära som tråkig och obrukbar, men menar att forskaren kommer till en 
punkt i studien där han eller hon inser att det är ett av det mest användbara och nödvändiga i 
undersökningsarbetet. Alla olika sätt som kan hjälpa till att lösa ett problem och nå målen är 
metod, som t.ex. formler, intervjuer och bearbetning. 
 
För att metoden ska vara relevant ska den överensstämma med verkligheten som studeras, 
möjliggöra systematiska urval av informationskällor och informationen ska kunna användas 
på ett bra sätt. Dessutom ska andra kunna granska resultaten, de ska ge ny kunskap för fortsatt 
forskning och ökad förståelse inom ämnet som studeras. Alltså syftar metodkapitlet till att 
spegla forskarens arbetssätt, ge möjlighet till upprepning av forskningen och möjliggöra 
analys av trovärdighet (Holme & Solvang, 1997).  
 

2.2. Vad är kvantitativ och kvalitativ studie? 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen används två metodiska angreppssätt beroende på 
den information som undersöks. Dessa metoder kallas kvantitativa och kvalitativa metoder 
(Holme & Solvang, 1997). Inom den kvantitativa metoden används statistiska bearbetnings- 
och analysmetoder i den empiriska vetenskapen för att ordna, beskriva, bearbeta och 
analysera data. (Patel & Davidson, 1994).  
 
Kvantitativa studier är formaliserade och strukturerade, med selektivitet och avstånd i 
förhållande till informationskällan, för att på så sätt skapa analyser, jämförbarhet och test av 
det resultat studien ger. Dess styrka ligger i att de tack vare att de bygger på statistiska 
metoder är generaliserbara och kan alltså jämföras med tidens gång och med andra enheter. 
Dessutom vet forskaren redan innan undersökningen påbörjat vad han eller hon vill ta reda på 
(Holme & Solvang, 1997).  
 
”If you can’t count it, it doesn’ count” så citeras Holsti (1969) i Holme och Solvang (1997) 
för att spegla konservatismen inom vetenskapsteorin. Den kvalitativa studien bygger nämligen 
på att få en djup och ökad förståelse av en frågeställning istället för att testa generell giltighet. 
För att uppnå resultat i en kvalitativ studie behövs en närhet till forskningsobjektet och 
dessutom mindre formalisering samt strukturering. Med den kvalitativa studien erhåller 
forskaren en helhetsbild om det som studeras. För att finna den helheten används ofta 
omfattande textmaterial från exempelvis intervjuer, detta medför att studien är tidskrävande. 
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Det finns inget absolut arbetssätt för att bearbeta textmaterialet i en kvalitativ studie, därför 
måste forskaren noggrant beskriva tillvägagångssättet. Patel och Davidson (1994) ger däremot 
ett förslag som underlättar arbetsgången i en kvalitativ studie: 
 
• Dokumentera löpande tankar och funderingar som dyker upp under arbetets gång 

samt genomföra löpande analyser vilket bidrar till och underlättar analysarbetet.  
• Läsa igenom textmaterialet ett flertal gånger och försöka hitta mönster, teman och 

kategorier som ska ligga till grund för det slutgiltiga arbetet.  
• Använda dessa mönster, teman och kategorier för att på så sätt få ett löpande innehåll 

i den slutliga rapporten.  
 
Kvalitativa studier beskrivs ofta som ovetenskapliga (oprecisa, subjektiva och inte testbara), 
därför bör de motiveras väl. Anledningen till att kvalitativa studier i alla fall behövs är när 
forskaren syftar till att framkalla information med subjektiva och sociala inslag istället för rent 
medicinska och tekniska resultat. Att vissa upplevelser är subjektiva leder till att informa-
tionen måste tolkas och observeras i ett teoretiskt sammanhang (Wallén, 1996).  
 

2.2.1. Vårt val av studie  
Enligt Patel och Davidson (1994) beror valet av metod på vad som ska undersökas, dvs. den 
problemformulering forskaren har författat. Utifrån vårt syfte som är att samla marknads-
föringsstrategier för att skapa en verktygslåda för tjänsteföretag i mindre städer har det varit 
mest tillämpligt att använda kvalitativ metod eftersom den bygger på verbala analysmetoder. 
Den kvantitativa metoden kräver en form av strukturering och generalisering som skulle ha 
varit omöjlig i vårt fall. Den information som krävdes för att besvara vår frågeställning och få 
en helhetsbild behövde istället vara mer djupgående.  
 
Genom att ha undersökt tillvägagångssättet för marknadsföringsstrategi i ett teoretiskt 
sammanhang, influerat av expertåsikter och jämfört dessa med förhållandena på företag 
verksamma i en mindre stad har vi tagit fram de som i vår mening är de mest fördelaktiga 
verktygen när vissa faktorer så som kundunderlag inte går att påverka. För att genomföra detta 
på ett strukturerat och aktivt sätt för att finna röda trådar och mönster i studien har vi använt 
oss av de tips för att underlätta arbetsgången som Patel och Davidson (1994) beskriver. Detta 
gjorde att vi redan i ett tidigt stadium hittade nyanser i studien som var väsentliga för den 
analys och slutsats som rapporten presenterar.  
 

2.3. Vad är datainsamlingsteknik? 
Datainsamlingstekniker är de tekniker som används för att samla information (Patel & 
Davidson, 1994). För att förstå datainsamlingstekniker kan det först vara tillämpligt att 
särskilja vilken typ av information som används. I forskningssammanhang rör det sig om 
primär- och sekundärdata. Primärdata är sådan information som inte tidigare funnits 
tillgänglig. Detta utgår forskaren ifrån när han eller hon använder sig av olika typer av 
insamlingsmetoder (t.ex. enkäter och intervjuer). Sekundärdata är vad som oftast kallas 
skrivbordsundersökning. Där utgår forskaren från information som finns tillgänglig, 
exempelvis forskarrapporter, böcker och tidskrifter (Dahmström, 2005). Det finns många sätt 
att samla information, här finns inget rätt eller fel, valet genomförs istället utifrån vilken 
information som bäst kan användas för att besvara det problem forskaren är intresserad av 
(Patel & Davidson, 1994).  
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Enligt Patel och Davidson (1994) kan dokument (även kallat litteraturstudie eller skrivbords-
undersökning) vara en datainsamlingsteknik, denna delas in i kategorier (statistik och register, 
officiella och privata handlingar, ljud och bilddokument samt litteratur) som syftar till att hitta 
sannolika (så nära individens upplevelser som möjligt) svar på frågeställningen. Sannolika 
svar finner forskaren när han eller hon förhåller sig källkritisk till den informationen som 
dokumenten ger. Källkritisk är den som väger in frågor som t.ex. vad upphovsmannens syfte 
har varit och om upphovsmannen har skrivit dokumentet utifrån någon form av påtryckning. 
Materialet begränsas av den tid forskaren har till förfogande (Patel & Davidson, 1994).  
 
I många sammanhang behöver forskaren ta reda på hur människor agerar eller upplever saker, 
i detta fall genomförs detta enklast genom att han eller hon frågar dem. Både intervjuer och 
enkäter bygger på frågor, men har olika grad av standardisering vilket innebär att de inte alltid 
är tillämpliga. Enkätstudier har en hög grad av standardisering, dvs. frågorna är formulerade 
på samma sätt till alla respondenter (de undersökta elementen). Därför får forskaren inte den 
djupa informationen som en intervju kan erhålla vilket är önskvärt vid en kvalitativ studie 
(Patel & Davidson, 1994).   
 
Om behovet av information kräver en lägre grad av standardisering, där intervjupersonen (den 
person som svarar på frågorna) behöver få fritt spelrum att svara på frågorna är intervju en 
teknik att föredra enligt Patel och Davidson (1994). Den kvalitativa intervjun syftar till ”att 
öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om 
det fenomen vi studerar” (Holme & Solvang, 1997, s. 101). Detta utförs genom att upprätta en 
intervjumanual. Denna fungerar som en minneslista över de ämnen som forskaren är 
intresserad av att få besvarade under intervjun och intervjuarpersonen får själv möjlighet att 
utveckla tankar och åsikter till skillnad från frågeformuläret i enkätundersökningen. Eftersom 
den kvalitativa intervjun ska ge en djupare och heltäckande förståelse innebär detta att urvalet 
varken sker slumpmässigt (som i statistiska undersökningar) eller av en ren tillfällighet (som 
när människor i vardagen stöter på andra människor). För att forskaren ska kunna arkivera 
intervjun och bearbeta materialet på ett bra sätt bör den spelas in.  
 

2.3.1. Vårt val av datainsamlingsteknik 
I den här studien använde vi både primär- och sekundär data för att de kompletterade varandra 
och gav en fullständig bild som möjliggjorde att vi fann de marknadsföringsstrategiska 
verktyg som är mest tillämpliga för tjänsteföretag i mindre städer. De tekniker som användes 
var dokument och intervju, eftersom dessa innebar mycket och bra information. Vi valde att 
inte använda enkätundersökningar då dessa hade inneburit för hög grad av standardiserade 
svar, som vi inte var ute efter. Vi har även valt att begränsa oss till att inte intervjua kunder på 
grund av tidsbrist. 
 
Dokumenten har bearbetats och omarbetats parallellt med teoridelen för att på så sätt fånga 
upp de mönster som finns och genom det fått ett logiskt och argumenterbart sammanhang 
mellan dessa två delar. De dokument som användes var av litteratur- och artikelslag, som 
båda är av vetenskaplig grund. För att hitta lämpliga dokument använde vi oss framförallt av 
högskolans bibliotek och dess databaser, men vi genomförde även omfattande information-
sökning på Internet, bokhandlar, uppslagsverk och genom tips från omgivningen. All 
information har vi bearbetat med källkritiska ögon. Vi har sökt efter information om hur gym 
ska marknadsföra sig, men inte hittat något. Intervjuerna har genomförts genom att vi först 
upprättade olika intervjumanualer med frågeställningar som vi utgick ifrån när samtalet med 
intervjupersonen hölls (se Bilaga 1 och 2). Dessa baserades på den teoretiska referensramen 
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som rapporten har (se kapitel 3). Manualerna skiljer sig åt beroende på vilken typ av 
intervjupersoner som har intervjuats, här är kategorierna expertpersoner (Lotten Svensson) 
och branschpersoner (Leif Wahlander, Andreas Berglund och Peter Szabo). Vi mötte Lotten 
Svensson och Leif Wahlander för djupgående intervjuer, därefter skickade vi frågor till de 
övriga intervjuade via mail för att komplettera intervjumaterialet. Vi arkiverade de personliga 
intervjuerna genom att spela in dem med mobil-telefoner och anteckna löpande vid intervju-
tillfället, mailintervjuerna arkiverades på mail kontot. Vi var båda närvarande under intervju-
tillfällena för att en korrektare tolkning av informationen skulle möjliggöras. 
 
När vi har pratat om marknadsföringsstrategier har vi valt att benämna företag som 
tjänsteföretag, eftersom vår studie berör gymbranschen. Vid studerandet av konkurrens-
situationen i Skövde, användes Hitta.se för att kunna ange andra gymanläggningar i Skövde.  
 

2.3.2. Företagsbeskrivning 
FeelGood består av två verksamheter som riktar sig till privat- eller företagskunder. FeelGood 
är ett företag som strävar efter att ha ”Sveriges friskaste kunder”. FeelGood etablerade sin 
första träningsanläggning 1995 och börsnoterades 1997. Med omkring 700 medarbetare, 45 
egna anläggningar, 15 träningsanläggningar och omkring 50 samarbetspartners runt om i 
Sverige är FeelGood enligt deras egen uppfattning det ledande företaget inom företags-
hälsovård. Deras affärsidé som riktas till företagskunderna är att ”erbjuda moderna och 
innovativa hälsotjänster både lokalt och rikstäckande till företag och organisationer”. 
 
Träningsanläggningarna erbjuder träning för privatpersoner som anses vara deras främsta 
kunder. FeelGood sätter kunden i centrum och har ett löpande kvalitetsarbete genom hela 
företaget. De definierar kvalitet som att uppfylla de behov och förväntningar som kunden har 
inom friskvårdsmiljön. Affärsidén som är riktad till privatkunder inom träning lyder ”erbjuda 
ett komplett och ett personligt medlemskoncept inom träning och välmående till vanliga 
människor”. FeelGood vill att deras privatkunder dvs. medlemmar uppnår sina mål att uppnå 
livskvalité genom fysiskt aktivitet enligt deras hemsida (2010, www).  
 
I vårt arbete fokuserar vi på FeelGoods i Skövde och intervjufrågorna baseras därför på just 
den anläggningen. Eftersom FeelGood där driver en träningsanläggning fokuserar de i första 
hand på privatkunder. Wahlander som är platschef på FeelGood kunde på ett ungefär hävda 
att de har 2000 privatkunder i Skövde, med det totala antalet anställda på 14 personer, där sex 
personer arbetar inom träning. FeelGood är mycket mer än ett gym, de erbjuder även 
träningspass, som spinning, bodypump, poweryoga, boxning osv. De har tre salar med 
gruppträning stora, lilla och spinning salen. Förutom gruppträning så har de 2 salar med gym-
utrustning. FeelGood erbjuder dessutom möjligheten för solarium, där de har två solbänkar, 
men dock ingår solarium inte i medlemskapet. I omklädningsrummen förekommer det även 
bastu i både tjejernas och killarnas omklädningsrum som kunderna får tillgång till. Kunderna 
får dessutom tillgång till vattenmassage, som ingår i medlemskapet (Wahlander, 2010).  
 
Vi fortsätter med företagspresentationer av de gymföretag vi gjorde kompletterande intervjuer 
med. Actic (tidigare Nautilus) är en gymkedja med över 90 anläggningar. Deras affärsidé är i 
korta drag att erbjuda ett förstklassigt träningsalternativ, vilket de uppnår genom hög kvalité 
och service enligt Actic (2010, www). När vi har intervjuat Actic har vi fokuserat på deras 
anläggning i Skövde. Livingroom Sports & Harmony är ett lokalt gym i Skövde. Förutom 
maskinpark och gruppträning erbjuder de spa i form av hudvård och relax samt ”Grooming 
för män” enligt Livingroom (2010, www).  
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2.4. Undersökningens trovärdighet 
Ett teoretiskt begrepp är attityd, denna kan operationaliseras och blir då mätbar. Genom 
överföring av teoretiska föreställningar till empiriska observationer uppstår problem pga. den 
attityd forskarna har i arbetet.  Två begrepp i detta sammanhang är validitet och reliabilitet. 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2010) definierar validitet som ”ett mätinstruments förmåga 
att mäta det som man avser att mäta”. Det innebär att om forskaren t.ex. mäter effektivitet 
behövs en metod för att mäta just detta och hittar han eller hon denna metod har under-
sökningen hög validitet.  
 
Att uppnå hög validitet i en kvalitativ undersökning är inte lika svårt som i en kvantitativ 
undersökning, eftersom den typen av studie innebär en större närhet till det område som 
studeras. Denna närhet kan också vara till nackdel om forskaren skapar förväntningar eller om 
intervjupersonerna beter sig som de tror förväntas av dem. Validitet i en kvalitativ under-
sökning erhålles genom att forskaren är uppmärksam på att han eller hon förstår informa-
tionen som tolkas på rätt sätt och att informationen är pålitlig. 
 
Om validiteten inte är hög, men mätinstrumentet inte mäter det forskaren är intresserad av 
spelar det mindre roll om mätningen är bra. Reliabiliteten ställer krav på att undersökningen 
ger stabil information. Detta innebär att undersökningen ska vara oberoende generaliserbar. 
Här är det enklare att förstå kvantitativ reliabilitet, för att siffror ger ett starkare intryck av 
exakthet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2010).  
 
När reliabiliteten i en kvalitativ undersökning ska utvärderas blir det svårt eftersom syftet 
istället är att få en bättre förståelse. Därför har inte reliabiliteten lika stor roll i en kvalitativ 
undersökning. Med detta sagt ska forskarna sträva efter hög reliabilitet och detta kan möjlig-
göras genom att noga välja de källor till information. (Holme & Solvang, 1997).  
 
Forskaren bör enligt Patel och Davidson (1994) träna på att genomföra intervjuer för att 
kunna undvika intervjuareffekter som uppstår när forskaren uppträder på ett sätt som leder till 
att intervjupersonen svarar på ett sätt som då antas vara önskat och lära sig att inte bara 
registrera det han eller hon anser är relevant för att undvika bedömarfel. Ett annat sätt att 
arbeta med reliabiliteten i den här situationen är att ha en ytterligare person närvarande som 
registrerar svaren parallellt. Reliabiliteten blir också högre om intervjun kan arkiveras genom 
att spela in den.  
 

2.4.1. Så här arbetar vi med trovärdighet 
När vi arbetar med validitet och reliabilitet i studien jämför vi resultatet från studien med vår 
referensram för att se om det stämmer överens. Dessutom ska vi innan intervjuerna öva på att 
inte ställa ledande frågor eller att delta för mycket i samtalet, för att förhindra att intervju-
personerna blir påverkade av oss, så den informationen vi får blir helt fria från våra subjektiva 
synpunkter.  
 
Den information som vi samlar in från intervjuerna och skrivbordsundersökningar ska tolkas 
av oss båda. När det gäller källhantering använder vi källor som inte har någon relation till 
oss, dessutom ska vi höja trovärdigheten av källorna genom att vi bara använder källor utan 
något bakomliggande motiv, t.ex. att svaren är oärliga och vinklade under intervjuerna eller 
att informationen i skrivbordsundersökningen inte är neutral. Dessutom ska de intervjuerna 
som genomförs arkiveras genom att de spelats in. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt behandlas relevanta teorier och modeller såsom marknadsföringsstrategier, 
dessa ligger till grund för undersökningen. De teorier som behandlas är affärsplan, 
marknadsplan, segmentering, marknadsföringsmix, konkurrensstrategi, varumärkebyggande, 
interaktion på en mindre marknad och marknadsföringens roll .  
 

3.1. Affärsplan  
Vid bildandet av ett företag behöver företaget utforma en affärsplan. En affärsplan är enligt 
McKinsey & Company (2005) ett verktyg som hjälper företaget med att utveckla sin 
affärsidé, och se till att affärsidén fungerar i praktiken. Affärsplan är dessutom ett dokument 
som ska uppdateras och innehåller information om marknaden, konkurrenterna samt kapital-
behov. Dokumentet ska utvecklas i takt med uppbyggandet av ett företag. Med en affärsplan 
som utgångspunkt utformas ett fungerade företag, där målet är att skapa ett framgångsrikt 
företag som genererar vinst. Enligt McKinsey och Company (2005) ser affärsplanens struktur 
ut som följer:  
 
1. Sammanfattning av hela affärsplanen 
2. Affärsidén 
3. Ledningsgruppen 
4. Marknadsplanen  
5. Affärssystem och Organisation 
6. Genomförandeplanen 
7. Lönsamhetsbedömning och finansiering 
8. Risker 
 
En affärsplan ska kunna ge kortfattat information om viktiga aspekter för företaget angående 
grundandet, lönsamhet, tillväxt, drift och ledning. När en affärsplan har färdigställts används 
den informationen som är tillgänglig för att sedan ta beslutet om företaget är redo för att 
lanseras ute på marknaden. För att ge en förståelse för vilka strategier som vi kommer att utgå 
från i studien ska vi först visa var vi är i denna affärsplan. 
 

3.2. Marknadsplan  
Det fjärde steget i affärsplanen är att upprätta en marknadsplan där vi finner den del i arbetet 
med affärsplanen som vi ska studera. Marknadsplanen ingår som en del i en affärsplan. 
Marknadsplan definieras som en process som tydligt beskriver den förväntade marknaden, 
företagets prisstrategi och företagets distributionsmetoder (McKinsey & Company 2005). 
Marknadsplanens struktur består av sex huvudblock enligt Andberg och Eliasson (2002): 
 
 
 
 

 
Figur 1. Modell över marknadsplan (Andberg & Eliasson, 2002, s. 13). 
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Situationsanalys är det första steget i en marknadsplan där företaget definierar sin marknad 
som de vill nå ut till, genom att göra en marknadsbestämning och en marknadsanalys. Efter 
detta kan företaget i andra blocket ange sin position på marknaden för att kunna identifiera 
möjligheter att nå framgång på marknaden.  
 
Fokus i vårt arbete är i det tredje skuggade blocket. Detta block består av strategisk inriktning 
där företaget behandlar vilka strategier de ska använda i företaget för att nå framgång både i 
företaget samt ute på marknaden. Det här blocket kommer vi att fokusera på i vår studie. 
Enligt Andberg och Eliasson (2002) ska även affärsidé behandlas i det tredje blocket, men vi 
har valt att endast fokusera på strategisk inriktning. För att företaget ska erhålla en långsiktig 
framgång måste företaget anpassa sig till förändringar på marknaden och samtidigt se till att 
de har anpassade strategier till dessa förändringar. Det är den här typen av anpassning i 
arbetet med strategierna som intresserar oss utifrån vad vi vill komma fram till med studien.  
 
Efter det fjärde blocket bör målformulering fastställas, alltså vilken ambitionsnivå företaget 
besitter. Detta leder till en handlingsplanen över hur uppsatta mål ska uppnås. Det sjätte 
blocket består av uppföljning som är det sista steget i en marknadsplan. I det steget analyserar 
företaget den totala marknadsplanen och utvärderar varje block. Dessa sex huvudblock är 
kopplade till varandra på ett sätt som håller ihop marknadsplanen (Andberg & Eliasson, 
2002).  
 
McKinsey & Company (2005) hävdar att de viktigaste beståndsdelar i en marknadsplan är 
dessa grundläggande delarna:  
 
1. Företaget ska undersöka marknaden och konkurrenterna. Dessutom ska de analysera 

konkurrenternas starka och svaga sidor.  
2. Företaget ska välja ut sin målmarknad, välja ut målgrupper och kundgrupper som är i 

störst behov av företagets tjänst/produkt. Undersöka vad företaget kan erbjuda i 
jämförelse med sina konkurrenter.  

3. Företaget ska fastställa sin marknadsstrategi, där företaget vidtar åtgärder för att 
utforma produkten, prissättningen och marknadskommunikationen. Marknadskom-
munikationen är länken mellan företaget och kunderna.  

 
Enligt vår mening är dessa de viktigaste beståndsdelarna och dessa delar i marknadsplanen 
kommer vi att bearbeta. Innan ett företag kan fastställa sin marknadsföring, och marknads-
föringsstrategi måste de fastställa sin marknadsstrategi och detta utförs via upprättandet av en 
marknadsplan. 
 

3.3. Segmentering  
Efter en marknadsplan utför företaget segmentering. Vi anser att det här är en viktig del i vår 
studie då segmentering är en del utav balansgången att locka nya kunder och behålla 
befintliga kunder. Segmentering betyder att företaget identifierar variabler i marknaden och 
därefter delar in marknaden i olika grupper. Dessa variabler kan vara önskemål, behov, och 
geografisk placering. För det första måste företaget bestämma sig för vilken marknad de vill 
nå, detta sker genom att undersöka vad marknaden efterfrågar och vad marknaden har för 
behov. Därefter undersöks vilket utbud företaget har att erbjuda. Eftersom marknader är stora 
och komplexa måste företaget segmentera marknaden i homogena grupper för att därefter 
undersöka vilka målgrupper som finns i den valda marknaden (Magnusson & Zigler, 2008).  
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Enligt Söderlund (1998) så består segmenteringsprocessen av tre steg: klassificering av 
kunder, val av kunder och bearbetning av kunder.  Det första steget handlar om att åstad-
komma en gruppindelning av kunder och identifiera vilka kundegenskaper som är väsentliga 
för klassificeringen. Val av kunder handlar om att marknadsföraren ska utvärdera kriterier för 
valet av kunder i en segmentering. Sista steget i processen behandlar hur företaget ska välja 
den strategi för att närma sig det segment de har valt.   
 
Det finns olika grader av segmentering, och hur dess process går till, allt beror på hur kund-
relaterad produkten eller tjänsten är. Med tiden har segmenteringsprocessen utvecklats enligt 
Magnusson och Zigler (2008) och den generella metoden vid en segmenteringsprocess är att:  
 
1. Definiera konsumentenheten: för att undersöka om den gruppen av konsumenterna 

har möjligheten att använda produkten eller tjänsten. 
2. Definiera marknadsstrategin: Planera in vilken marknadsstrategi företaget kommer 

använda på marknaden. 
3. Kartlägga preferensmönster: upprättning av en marknadsanalys där det undersöks 

hur stor vikt konsumenterna lägger vid egenskaperna hos en produkt eller tjänst, 
egenskaperna avslöjar preferenserna för produkten eller tjänsten.  

4. Identifiera segmenteringsvariabler och genomföra segmentering av marknaden: 
Innan en segmentering sker måste företaget identifiera vilka behov och önskemål 
kunden har.  

5. Gruppera segmenteringsprofiler: Efter en segmentering kan urskiljningen av 
grupper ske och därmed upprättningen av olika målgrupper.  

6. Utvärdera segmenten: utvärderingen av segmenten behandlar uppfattningen om det 
lönar sig att segmentera marknaden eller inte (Magnusson & Zigler, 2008).  

 
Förståelse för kunderna samt utveckla en passande marknadsföringsmix (se avsnitt 3.5.1) är 
en långsiktigt arbete för framgång för företagen, och detta uppfylls genom segmentering av 
målmarknaden. Dock förekommer det fördelar och nackdelar med segmentering enligt 
Hoffman, et al. (2005).   
 
Fördelar: 
• När företaget identifierar målmarknaden får de en djupare förståelse för potentiella 

kunder samt befintliga kunder.  
• En djup analys av målmarknaden ger företaget en förståelse av hur utvecklingen och 

implementeringen av marknadsföringsmixen ska utföras.  
• Kännedom om målmarknaden ger företaget fördelen med att kunna identifiera 

konkurrerade tjänster, för att uppnå en högre position bland konkurrenterna på 
marknaden.  

• Definieringen av målmarknaden ger företaget potentialen att utforska nya möjligheter 
som ännu inte har upptäckts.  

 
Nackdelar:  
• Inriktningen på flera målmarknader blir kostsamt för företagen, istället bör de försöka 

inrikta sig på en målmarknad.   
• Uppmärksamma på påföljderna av en personifierad marknadsföring då en hög summa 

av insamlad data behövs av varje kund för att bli analyserad och insamlad. Den 
insamlade data kan förekomma som en kränkning av det privata livet (Hoffman, et al. 
2005). 
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3.3.1. Målgrupp 
Efter en segmentering har grupperats och definierats, måste företaget ta ställning till vilket 
eller vilka segment som är mest attraktiva för företaget, därefter väljer företaget målgrupper i 
det segmentet. I en marknad finns det flera målgrupper rörande ålder, kön samt geografisk 
spridning. Enligt Magnusson och Forssblad (2003) är det väsentligt för företaget att känna till 
hur deras målgrupp är, hur den ser ut och reagerar på marknaden samt, hur stor målgruppen är 
och hur företaget når målgruppen. Målgruppen är den som marknadsföringen riktar sig till 
vare sig det är analys, information eller genom försäljning. 
 

3.3.1.1. Beteendefaktorer 

Målgruppens beteende kan enligt Magnusson och Forssblad (2003) uppfattas genom 
beteendefaktorerna som påverkar målgruppen. Dessa beteendefaktorer består av: 
 
• Kulturella  
• Sociala  
• Personliga 
• Psykologiska  
 
En människas värderingar brukar ligga i ens kultur, vilket är något som en människa är 
uppväxt med. Hänsyn bör därför tas till frågeställningar som har betydelse för en människas 
värderingar som rör konsumentvaror. Den kulturella faktorn har den bredaste och djupaste 
inverkan på människan just av den anledningen att det påverkar dennes värderingar som i sin 
tur påverkar beteendet hos en människa.  
 
Den sociala faktorn omfattar ens tillhörlighet. I vilken grupp och fack tillhör kunderna? Kan 
gruppen namnges?  Detta kan röra sig om föreningar, familjer, klasser och dylikt.  
 
Vilken ålderskategori kunderna tillhör, vilken livsstil de har, och vilken personlighet de har 
gentemot tjänsten är egenskaper som tillhör den personliga faktorn. Ålderskategorin är något 
som nyttjas dagligen i undersökningar, och som anses vara den största urskiljningen i 
målgrupper. Undersökningar i tidigare år har uppmärksammat att kunder i olika 
ålderskategorier handlar olika samt har olika beteendemönster, därefter är det väldigt viktigt 
med en ålderskategori.  
 
Den psykologiska faktorn påverkar dessutom beteendet bakom målgruppen där centrala 
begrepp är inlärningsförmågan, attityder samt motivation. Den psykologiska faktorn kan även 
reflektera ens personlighet som t.ex. ens attityd gentemot tjänsten.  
 
Dessa beteendefaktorer tillsammans påverkar varandra på ett eller annat sätt. En god 
marknadsförare kan lära sig av dessa erfarenheter samt testa konceptet innan målgruppen 
lanseras (Magnusson & Forssblad, 2003).  
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3.4. Marknadsföring  
Innan vi går in på arbetet med marknadsföringsstrategier tycker vi det är befogat med att 
förklara syftet med marknadsföring och vad skillnaden är mellan marknadsstrategi och det 
som vi ska studera, dvs. marknadsföringsstrategier. Marknadsföring är ”att analysera, sätta 
upp mål för och planera aktiviteter på marknaden” (Magnusson & Zigler, 2008, s. 19). Det 
kan beskrivas som en grund för att ta reda på vad kunden vill ha och utveckla eller skaffa en 
sådan produkt som tillgodoser kundens behov. Marknadsföringens grunder handlar om att 
sätta kunden i centrum och ta reda på dess behov, sätta ett rimligt pris på produkten, göra 
produkten tillgänglig för kunden samt informera kunden om produkten genom reklam och 
erbjudanden (Flodhammar, et al. 1994) . Marknadsföringskonceptet kan förklaras som:  
 

”The achievement of corporate goals through meeting and exceeding customer needs 
better than the competition” (Jobber & Fahy, 2009, s. 3).  

 
Företagets mål är att tillfredställa sina kunder bättre än sina konkurrenter. Företagen måste 
inse att de är beroende av kunder, eftersom det är kundernas behov företagen måste 
tillfredsställa och detta påverkar företagens överlevnad på marknaden om de inte lyckas 
tillfredställa sina kunders behov.  
 
För att förstå marknadsföringsstrategi är det bra att hålla isär det från begreppet 
marknadsstrategi som är en del av marknadsföringsstrategin. Allmänt kan det sägas att 
marknadsstrategin är en metod för att agera på marknaden genom till exempel segmentering. 
Marknadsföringsstrategier är flera strategier som ska utmynna i ett sätt att föra sig på 
marknaden. Företaget använder sig av marknadsföringsstrategier, som omfattar bland annat 
konkurrensstrategi och marknadsföringsmixen (Hoffman, et al. 2005).  
 

3.5. Marknadsföringsstrategi 
Enligt Hoffman et al. (2005) omfattas marknadsföringsstrategi av dessa tre fragment: 
 
1. Identifiera marknaden som tjänsteföretaget ska nå ut till. 
2. Använda marknadsföringsmixen för att mäta behoven i marknaden. 
3. Utveckla marknadsföringsmixen så tjänsten förstärks. Därefter får de en positionerad 

strategi på marknaden.   
 
Innan ett företag ska upprätta en marknadsföringsstrategi måste de bestämma sig för vilken 
marknad de ska fokusera sig på, samt identifiera marknaden. Detta kan uppnås genom att 
undersöka vad marknaden efterfrågar, för att sedan upprätta en marknadsplan. Efter en 
författad marknadsplan sätts målen upp för att tillfredsställa behoven på marknaden, med 
hjälp av företagets marknadsföringsmix.  
 
När marknadsplanen har etablerats genom att behoven har mäts och blivit identifierade, ska 
tjänsteföretagen utveckla sin marknadsförings mix, så tjänsten förstärks samt får en 
positionerad strategi i marknaden (Hoffman, et al. 2005).  
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3.5.1. Marknadsföringsmixen  
”The core of marketing is overwhelmingly the marketing mix” (Grönroos, 2007, s. 273) 
Marknadsföringsmixen är en av marknadsföringsstrategierna som används i företagen. 
Marknadsföringsmixmodellen enligt Kotler och Keller (2006) handlar om att med tillgängliga 
konkurrensmedel konkurrera på marknaden med de fyra ”p:na” som är ett annat begrepp för 
marknadsföringsmixen. Det är det bästa sättet att blanda konkurrensmedlens insatser mot en 
bestämd marknad. Den traditionella marknadsföringsmixen består av:  
 
• Produkt/Tjänst:  Fokusering på produkt/tjänst, vilket innefattar utseende, service, 

förpackning och varumärke av själva produkten/tjänsten. Innan produkten/tjänsten 
lanseras på marknaden ska detta fastställas. (Vi har valt att i fortsättningen benämna 
första p:et enbart som tjänst eftersom vi har inriktat oss på tjänsteföretag).  

• Pris: Företagen måste fastställa vilken sorts prisstrategi de ska konkurrera med på 
marknaden. Företagen måste dessutom fastställa om de ska sätta ett högt pris eller ett 
lågt pris på produkten/tjänsten.    

• Plats: Ett annat konkurrensmedel är planering av vart företagen ska distribuera sin 
produkt/tjänst. Hur varan blir tillgänglig på marknaden.  

• Påverkan: En kampanjplan krävs för att framhäva sin vara/tjänst genom reklam och 
PR (Kotler & Keller 2006). 

 
Den traditionella marknadsföringsmixen är en vanlig marknadsföringsstrategi som används i 
företagen för att sträva efter vinst. Den traditionella marknadsföringsmixen med de fyra 
”p:na” av Kotler och Keller (2006) började dock med tiden bli urgamla och då observerades 
det att det inte räckte med de fyra ”p:na”. Därför uppkom Grönroos (2007) teori som syftar till 
att sätta kunden i centrum och att företagens intressenter är marknadsförare. Företagen blir 
bättre marknadsförare genom delaktighet, ledningsmetoder, utbildningspolitik, intern och 
externa kundundersökningar (Forssblad & Magnusson,  2003).  
 
En ytterligare kritik från Grönroos (2007) mot den traditionella marknadsföringsmixen med 
de fyra ”p:na” var att dessa inte ansågs vara tillräckliga medel för tjänsteföretagen. Eftersom 
företagen måste konkurrera med tjänst och service, finns det därmed fler aspekter att beakta. 
Tjänsteföretagen måste fokusera på att kunden ska vara nöjd, detta utförs med rätt service. 
 
Av den anledningen måste tjänsteföretagen satsa på rätt utbildning till personalen och 
samtidigt sträva efter det rätta bemötandet till kunderna. Eftersom den traditionella 
marknadsföringsmixen inte ansågs vara anpassad till tjänsteföretag infördes de adderade tre 
”p:na” , nämligen person, process och fysiska bevis (Physical evidence på engelska).  
 
• Person: humana aktörer som har en sorts roll i tjänsteföretag där de påverkar 

kundernas uppfattning, dessa är anställda och kunder.  
• Process: aktiviteter och procedurer som leder till att tjänsten blir levererad.  
• Fysiska bevis: miljön där tjänsten blir levererad, där kunder och företaget integrerar 

(Grönroos, 2007).  
 
Tjänster produceras och konsumeras parallellt, därför anses interaktionen mellan kunder och 
tjänsteföretaget väldigt grundläggande. Tjänster är dessutom immateriella, därefter strävar 
kunder efter materiell hjälp för att uppleva tjänsten. Den nya marknadsföringsmixen med de 
sju ”p:na” hjälper tjänsteföretagen att  eftersträva framgång på marknaden och samtidigt 
konkurrera med de rätta medlen (Zeithaml, et al. 2009).  
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3.5.2. Konkurrensstrategi 
Den väsentliga formuleringen av konkurrensstrategi enligt Porter (1997) är att klargöra 
sambanden mellan företaget och omgivningen. En bransch utan konkurrens existerar inte och 
en marknad utan konkurrens existerar inte. Konkurrensstrategins mål för ett tjänsteföretag är 
att hitta en position på marknaden. Företagen som lyckas bäst på marknaden är de som 
försvarar sig mot konkurrenskrafter eller låter dessa konkurrenskrafter påverka till ens egna 
förmåner.  
 

3.5.2.1. SWOT-analys  

En annan vanlig strategi för tjänsteföretag är att de upprättar en SWOT-analys, som enligt 
Kotler och Keller (2006) är att observera den externa och interna miljön. SWOT-analys är det 
engelska ordet, som står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Denna strategi kan 
utföras parallellt med marknadsföringsmixen för att upptäcka mixens starka och svaga sidor 
samt vilka möjligheter och hot marknadsföringsmixen har. SWOT-analysen upprättas efter 
företaget har genomfört en marknadsplan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. SWOT-analys 
 
I den externa analysen observeras vilka hot och möjligheter det finns på marknaden, i den 
interna analysen observeras det vilka svagheter och styrkor det finns i tjänsteföretaget. En bra 
marknadsföring enligt Kotler och Keller (2006) är att upptäcka och utveckla möjligheterna 
som finns på marknaden. En möjlighet för tjänsteföretagen är att upptäcka vad kundernas 
behov är, och försöka utveckla samt tillfredställa det behovet så tjänsteföretaget går med 
vinst. Tjänsteföretaget ska undersöka vilka hot som finns på marknaden, genom att bland 
annat studera sina konkurrenter så företagen blir medvetna om hoten som kan dyka upp i 
framtiden. Förberedelse för eventuella framtida hot ska uppmärksammas eftersom dessa hot 
kan komma oväntat, såsom kriser som påverkar ekonomin och marknaden.  
 
I den interna analysen observeras vilka styrkor och svagheter det finns i tjänsteföretaget. Ett 
företag kan aldrig bli helt perfekt och inte inneha några svagheter alls, därför måste företaget 
upptäcka sina svagheter för att kunna förbättra dem. Samtidigt ska företaget observera sina 
styrkor i företaget, men dock ska företaget vara försiktig med att bli för självsäkra med sina 
styrkor. Det är väldigt positivt att ett företag har styrkor, och dessa styrkor kan bestå av en bra 
tjänst som slår igenom på marknaden. Men som nämnt tidigare kan företaget aldrig förutse 
framtiden och de ska alltid sträva efter mer styrkor, samtidigt sträva efter och behålla dessa 
styrkor (Kotler & Keller, 2006).  
 
Ovannämna strategier, såsom SWOT-analysen och marknadsföringsmixen är ett slags 
konkurrens verktyg, som tjänsteföretagen bör använda för att konkurrera på marknaden. Alla 
dessa strategier används i en allmän konkurrensstrategi, där målet är att företagen med hjälp 
av strategierna ska bli bättre än konkurrenterna på marknaden.  

Externa 

Interna  
Svagheter 

 
Styrkor 

 
Hot 
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3.5.2.2. Prisstrategi  

”Priset är det enda av de fyra p som skapar direkta intäkter för företaget” (Zigler & 
Magnusson, 2008, s. 163). Av den anledningen är priset väldigt viktigt för tjänsteföretaget, 
och själva prissättningen på tjänsten. Priset är ett strategiskt verktyg för företaget enligt Bangs 
Jr (1992), där priset är kärnan bakom företagets beslutfattande. Pris och kvalitet är beroende 
av varandra, eftersom konsumenterna värderar kvalitet på tjänsten i jämförelse med själva 
priset på tjänsten. När ett tjänsteföretag ska undersöka och besluta vilket pris de ska sätta på 
sin tjänst, borde de upprätta en prisstrategi som är gjord utifrån en matris som uppvisar pris på 
ena axeln och kvalitet på andra axeln.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3. Kvalitet och pris matris (Bangs Jr, 1992). 

 
I denna prisstrategi, kan tjänsteföretaget utreda hur de värderar sitt pris jämfört med dess 
kvalitet på tjänsten. Därefter kan företaget besluta vilket pris de vill sätta på tjänsten, antingen 
högt pris eller lågt pris de måste dessutom besluta vilken kvalitet de prioriterar på tjänsten 
(Bangs Jr, 1992).  
 
Själva prissättningen på tjänsten anses vara svårt när tjänsteföretaget ska lansera en ny tjänst, 
tjänsteföretaget måste då ta hänsyn till att konsumenter kan bedöma priset på tjänsten i 
förhållandet till kvaliteten på tjänsten. Om ett tjänsteföretag är ute efter att vinna 
marknadsandelar, anses den bästa prisstrategin att en tjänst med hög kvalitet sätts till ett lågt 
pris. Innan en prissättning fastställs bör företaget ta hänsyn till prismålsättning, efterfrågan i 
marknaden, kostnadsnivån, och ta hänsyn till konkurrenternas priser (Zigler & Magnusson,  
2008).  
 
När tjänsteföretaget ska prissätta sin tjänst, måste de utöver detta ta hänsyn till 
prisanpassningen på tjänsten. Tjänsteföretaget kan dessutom upprätta en prisanpassnings-
strategi, där tjänsteföretaget betraktar olika kategorier som påverkar anpassningen på priset. 
Dessa kategorier är enligt Zigler och Magnusson (2008):  
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• Geografisk prisanpassning: Priser som sätts utifrån olika geografiska marknader 
skiljer sig ofta åt. 

• Rabatter och kompensation: De flesta tjänsteföretagen brukar belöna sina kunder 
med rabatter vid en speciell säsong, eller vid köp av en viss mängd.  

• Attraktiv prisanpassning:  Tjänsteföretagen kan försöka anpassa sitt pris med att 
försöka locka mer kunder, genom att t.ex. sänka priset vid speciella tillfällen, erbjuda 
kunder serviceavtal, eller att erbjuda kunden och testa tjänsten innan köpet. 

• Prisdifferentiering:  Tjänsteföretagen kan upprätta olika priser på olika marknader 
eller inom olika segment. Som t.ex. när tjänsteföretagen erbjuder studenterna 
studentrabatt, eller när pensionärerna får pensionärsrabatt.  

 
Tjänsteföretagen måste vara redo på en allmän reaktion efter prisändringar. Detta involverar 
kundernas reaktion på prisändringar, konkurrenternas reaktioner på tjänsteföretagets 
prisändringar och hur företaget själv ska reagera på konkurrenternas prisändringar. 
Tjänsteföretagen har genom tiden upplevt att kunder är mer priskänsliga rörande lyxvaror och 
är mindre priskänsliga vid dagligvaror. Utöver detta faktum ska företagen fortfarande vara 
försiktiga med sina prisändringar så att reaktionen från kunderna inte ger en negativ effekt 
(Zigler & Magnusson, 2008). 
 
Om ett tjänsteföretag ändrar priset på sina tjänster, kan konkurrenterna reagera på detta om de 
anser att prisändringen i det företaget utgör ett hot för dem själva. Konkurrenterna reagerar 
mer på prisändringar om marknaden är homogen, dvs. om det finns få aktörer i marknaden 
med liknande tjänsteutbud. Tjänsteföretaget ska självt vara redo för ändringar i priset från 
deras konkurrenter, och då ska de vara redo för frågor om varför konkurrenterna ändrar sitt 
pris, påverkar denna prisändring företaget? Företaget ska reagera genom att på samma sätt 
ändra sina priser eller kanske förbättra sin kvalitet på tjänsten (Zigler & Magnusson, 2008). 
 

3.6. Varumärkesbyggande 
Ett varumärke enligt Keller (2001) byggs för att företaget ska erhålla lojala kunder, vilket 
leder till mer intäkter för företaget. Ett sätt för företagen att bygga varumärke är att använda 
sig av ”Customer-Based Brand Equity” modellen. Denna modell bygger på uppfattningen att 
kunden ska från att identifiera varumärket till lojalitet, genom att klättra upp för en 
fyrstegstrappa:  
 
 
1. Varumärkesidentitet:  Att skapa en identitet hos varumärket för att kunden ska 

kunna identifiera vad det finns för tjänst bakom varumärket.  
2. Varumärkesbetydelse: Tjänsteföretaget ska implementera varumärkets mening hos 

kunden, för att kunden ska få full förståelse för tjänsten.   
3. Varumärkesrespons: Tjänsteföretaget ska locka fram en positiv uppfattning hos 

kunden för företagets varumärke, och dess mening.  
4. Varumärkesrelation:  Företaget ska förvandla kundernas reaktioner till lojala 

relationer för varumärket.  
 
För att skapa struktur i användandet av fyrstegmodellen är det en god idé att använda sex 
varumärkesbyggande block. Dessa block kan utformas som en pyramid och för att skapa 
varumärkesvärde behöver rätt block vara på rätt plats, alltså bör företaget bearbeta kundens 
varumärkeslojalitet nerifrån och upp i pyramiden. De fyra nivåerna i pyramiden motsvarar de 
fyra steg i ”Customer-Based Brand Equity” modellen. 
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Figur 4. Kundbaserad pyramid för ökat varumärkesvärde (Keller, 2001, s. 7). 
 
Att skapa varumärkesidentitet enligt Keller (2001) involverar skapandet av utmärkande drag 
för varumärket, detta är relaterat till kundens kännedom om varumärket. Kunden har 
kännedom om varumärket när han eller hon känner igen varumärket, dess logo och namn och 
vet vilken tjänst varumärket levererar.  Det finns två dimensioner för varumärkets kännedom, 
bred och djup. Bred kännedom om varumärket är när kunden vet var denna kan införskaffa 
tjänsten, medan djup kännedom är när kunden endast känner igen varumärket. En önskevärd 
situation är när kunden både har djup och bred kännedom.   
 
Varumärket utmärkande drag i sig själv har oftast inget värde utan en betydelse för 
varumärket måste byggas in i varumärket. Varumärkets betydelse ligger i dess image som ska 
reflektera varumärkets karaktär. Varumärkets image är beroende av kundernas tidigare 
erfarenheter och mun till mun metoden. Alltså är varumärkets betydelse beroende även på hur 
tjänsten presterar.  
 
Varumärkesrespons handlar om hur kunden upplever tjänsten, detta är beroende av kundens 
bedömning av tjänsten. Bedömningen utförs utifrån kundernas uppfattning av varumärkets 
kvalitet, trovärdighet, hänsyn och överlägsenhet. Dessutom beror responsen på hur kunden 
känner för tjänsten, sex typer av varumärkes byggande känslor är varm, kul, exalterad, 
trygghet, socialt accepterat, och självrespekt.  
 
Sista steget i modellen är att skapa en relation mellan varumärket och kunden. Kunden ska 
identifiera sig själv med varumärket och dessutom ha en förståelse för varumärket och därmed 
skapas lojalitet (Keller, 2001).  
 

3.7. Teorin om den personliga kontakten  
Konkurrenssituationen i små städer är väldigt tuff, speciellt med tillväxten av större kedjor av 
företag. Detta leder till att de lokala företagen får en ökad konkurrens om kunderna enligt 
Klemz (1999). För att inte förlora kunder, är det viktigt för de lokala företagen att fokusera sig 
på att bygga en relation till sina kunder. Bitner, et al. (1994) i Klemz (1999) hävdar att 
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komponenten i en relation mellan kunder och detaljhandel är personen som har själva 
kontakten med kunden. Denna person är vad kunden upplever som service, personen levererar 
servicen med dess roll. Därför anser vi att denna teori även är tillämplig i den här studien. 
 
Klemz (1999) upprättar en undersökning där de undersöker kundernas villighet att konsumera 
i en mindre stad. De studerar mellan två grupper av företag, där ena är större kedjor och den 
andra är lokala företag. Undersökningen är till för att bevisa att interaktionen mellan personal 
och kunder är viktig i en mindre stad, och att interaktionen bygger upp en relation som leder 
till både kundtillfredsställelse samt till trogna kunder. Undersökningen är dessutom till för att 
fastställa vilken påverkan personalen (eller personen som har den direkta kontakten med 
kunden) har gentemot kunderna och om det skiljer sig i mellan ett större kedja och ett lokalt 
företag i en mindre stad. Personalen som har den direkta kontakten med kunderna kan påverka 
kunderna på olika sätt, som t.ex. personifiera tjänsten, eller framföra mottaglighet, försäkran 
och empati. Mottaglighet, försäkran och empati är baserad från SERVQUAL där dessa 
påverkar kundernas villighet att konsumera (Klemz, 1999). 
 
• Mottaglighet:  Enligt stamkunder är personalen mottaglig när personalen erbjuder 

service och är tillgänglig samt villig att hjälpa kunder.  
• Försäkran: Stamkunder vill ha personal som är trevliga och som ger en fullvärdig 

support.  
• Empati:  Stamkunder vill att personalen ska ge kunderna uppmärksamhet, samtidigt 

som deras behov blir tillfredsställda.  
 
En större kedja i en mindre stad fokuserar sig på större segment marknader och erbjuder 
kunder ett brett produktsortiment. Kedjorna brukar oftast försäkra sig på teknologin. Ett lokalt 
företag i en mindre stad fokuserar sig ofta på ett visst kundsegment. Lokala företag borde 
koncentrera sig på deras konkurrensmedel för att få en fördel på marknaden.  
 
Klemz (1999) undersökning bevisade att lokala företag i en mindre stad i USA borde satsa på 
att personalen ska fokusera sig på empati, där de får mer stamkunder genom att ge kunderna 
uppmärksamhet genom att leverera tjänsten så att kunderna blir nöjda och blir tillfredställda. 
De större kedjorna i en mindre stad måste fokusera sig på att personalen är mottagliga och ge 
kunderna försäkran genom att vara trevliga, och att de visar att de är tillgängliga till kunder. 
Detta bevisades i undersökningen, att de större kedjorna får mer stamkunder genom att 
personalen just är mottagliga och försäkrar kunderna, detta leder till att kunderna vill 
konsumera mer.  
 
För ett lokalt företag ska överleva på marknaden i en mindre stad med flera större kedjor 
måste de fokusera sig på mindre kundsegment och se till att personalen fokuserar sig på 
empati som leder till att kunder blir mer villiga till att konsumera. Empati ger dessutom en 
stark relation till kunden. Denna strategi ska ett lokalt företag utnyttja för att överleva i en 
mindre stad. De har dessutom möjligheten att ha en direkt interaktion med kunder (”one on 
one service”), som de flesta kunder föredrar.  
 
Eftersom större kedjor fokuserar sig på större segment på marknaden, kan de inte erbjuda en 
direkt interaktion till kunder. Av den anledningen är det väldigt viktigt att de fokuserar sig på 
att försäkra kunden och att de är mottaglig till kunden för att få mer stamkunder i en mindre 
stad. I undersökningen bevisades det dessutom att stamkunder efterfrågade just försäkran och 
mottaglighet från större kedjor (Klemz, 1999).  
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3.8. Offensiv- och defensiv strategi 
Marknadsföringens roll på marknaden är ett grundläggande element för företagen. I dagens 
samhälle räcker det inte bara med att besitta välutvecklade produkter eller tjänster, större 
delen handlar om att marknadsföra sina tjänster/produkter på ett bra sätt. Marknadsförings-
konceptet är: 
 

”Nyckeln till framgång för ett företag är att fastställa målgruppens behov och 
tillgodose detta mer effektivt än konkurrenterna” (Kotler, 2003 i Magnusson & 
Forssblad, 2003, s. 15).  

 
För att fastställa målgruppens behov behövs flera marknadsföringsstrategier för att uppmärk-
samma dessa behov. I en mindre stad enligt oss kan detta vara lite problematiskt där behoven 
kan vara svåra och definiera till en väldefinierad målgrupp. Hänsyn ska dessutom tas till 
konkurrenterna i en mindre stad och därmed vara anpassad efter konkurrenterna.  
 
Två huvudstrategier angående hur företaget förhåller sig till kunder, kallas för offensiva 
strategier och defensiva strategier enligt Söderlund (2009). Offensiva strategier är när 
tjänsteföretagen försöker locka fram nya kunder, defensiva strategier är när tjänsteföretagen 
försöker behålla befintliga kunder. Dessa två huvudstrategier är de mest fördelaktiga 
strategier som ett tjänsteföretag kan utnyttja i en mindre stad enligt vår mening, där fokuset 
borde ligga på att behålla befintliga kunder samtidigt som företaget lockar nya kunder. I 
defensiva strategier strävar företagen efter att bygga kundtillfredsställelse, där strategin 
bygger på att sätta kunden i centrum.  Bygga kundtillfredsställelse innebär att företagen 
arbetar med att kunden ska bli tillfredställd, anledningen är att kundtillfredsställelse har 
samband med kundbeteendet.  
 
Kundtillfredsställelse strategin ska vara framtidsinriktad, där den baseras på förväntningar om 
ett samband mellan kundtillfredsställelse och framtida framgångar.  Inom ramen för offensiva 
strategier satsar tjänsteföretagen för att öka marknadens storlek och öka marknadsandelen. 
Strategin syftar till att locka nya kunder, dock anses konkurrenter och marknadsandelar vara i 
mer fokus än kundbehov (Söderlund, 2009).   
 
Enligt vår mening bör tjänsteföretagen som befinner sig i en mindre stad ta hänsyn till dessa 
strategier och samtidigt försöka att inte försumma någon av strategierna. Om fokuset läggs 
mer på offensiva strategier finns t.ex. risken för tjänsteföretagen att de kan förlora sina lojala 
och befintliga kunder. Detta blir en utmaning för tjänsteföretagen där det är problematiskt och 
balansera mellan nya och behålla befintliga kunder.   
 

3.9. Fitnessutvecklingen  
Det är självklart viktigt för det enskilda tjänsteföretaget att framgångsrikt marknadsföra sig på 
marknaden för att få en stor marknadsandel, men för gym finns det ytterligare en aspekt. 
Behovet av fitness har ökat eftersom befolkningen blir allt fetare enligt Sweeney (2009). En 
person som har ett BMI (Body Mass Index) över 30 lider av fetma och antalet feta människor 
har fördubblats mellan 1980-talet fram till år 2005, var tionde svensk var år 2005 fet. Det 
visade sig även att glesbefolkade områden hade ungefär 13 % feta människor, vilket var 
nästan dubbelt så många jämfört med människor i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg 
och Malmö som uppgick till cirka 7 %. I mindre städer (kan även benämnas större/medelstora 
städer) var antalet feta människor 9 % (statistiska centralbyrån, 2007).  
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Fetmaepidemins uppkomst och framkomst är lika mycket ett marknadsföringsproblem som ett 
medicinskt. Med den utgångspunkten har Sweeney (2009) identifierat 10 trender som skapar 
en fetare livsstil år 2020.  
 
1. Tunga kostuppfattningar: Idag är en kaffeupplevelse en ”caramel macchiato” som 

innehåller 240 kalorier istället för en vanlig kopp kaffe.  
2. Portioner – rätt mätt mat:  Maten har blivit större än rekommendationen att inte äta 

något som är större än en knuten näve.  
3. Förändra ungdomsidrotten: Eftersom skolidrottens antal timmar i princip har 

försvunnit, måste föräldrar idag lägga ut pengar för att deras barn ska vara aktiva, 
vilket ofta resulterar i att de rör sig mindre.  

4. Reklamens kraft: Det är mycket mer reklam för ohälsosam mat än vad det är för 
hälsofrämjande mat och aktiviteter.  

5. Videons influens: Idag är det bekvämare att se på TV och utbudet av kanaler är 
större, vilket har lett till att tiden för träning har kompromissats.  

6. Snabbmat, snabbare mat, mat överallt: Automater med snacks finns idag överallt, 
till och med i skolor. Dessutom blir snabbmatsrestaurangerna allt fler. 

7. Förändrad arkitektur:  Det finns mindre utrymme för lekplatser och parker. 
Dessutom finns det rulltrappor och hissar överallt som leder till att även människor 
som inte behöver, tar hissen istället för trappor. 

8. Bekämpa ökad levnadsstress: Människan har utvecklats till att jobba mer och 
stillasittande, sova mindre samt stressa sig igenom måltider. Därför finner de mindre 
tid till träning.  

9. Åldrande och fitness: Människan blir allt äldre, med åldern kommer lägre 
ämnesomsättning, med det bidrar inte till ökad fetma, det förorsakar de tidigare 
diskuterade trenderna.  

10. Till en hälsosam livsuppfattning: Ett engagemang kring fysisk aktivitet kommer att 
växa fram. Det kommer vara en social norm att leva hälsosamt år 2020. Marknads-
föring och restriktioner kommer att bidra till att vardagsmotion och vanlig mat blir 
”nyckeln till en av de tystaste revolutionerna i historien” (Sweeney, 2009).  

 
Allteftersom dessa trender har blivit allt tydligare har regeringen börjat agera för en 
hälsosammare livsstil genom att diskutera restriktioner för ohälsosamt innehåll i matvaror och 
försök för att öka aktiviteten hos befolkningen enligt information från Riksdagen (2010, 
www). Dessutom tillkommer en debatt om högre skatt för läsk och mindre skatt på frukt och 
grönt enligt en artikel som publicerats i Dagens nyheter (2010, www). Förutom detta skriver 
läkaren idag ut motion som ett medel för god hälsa, men dessvärre skrivs det ut för få recept 
av den här typen enligt Sverigesradio (2010, www).  
 
Rössner och Vågstrand (2009) berättar att tillväxten av fetma har minskat hos barn, men att 
det aldrig har funnits så många feta i Sverige som idag. Hälsoministrarna i EU har under-
tecknat ett dokument under en konferens i Turkiet 2006 som innebar att placera fetma högt 
upp på agendan för sjukvården och politiken, främja större medvetenhet och politiskt 
agerande samt att uppmuntra internationell och sektoriska partnerskap enligt World Health 
Organization Regional Office for Europe (2006, www). Detta har inte gett något påtagligt 
resultat enligt Rössner och Vågstrand (2009) som anser att det är staten och kommunerna som 
bär ansvaret för att bekämpa fetman, men att de helt har tappat intresset för frågan. De anser 
att engagemanget där är lågt och att de lutar sig tillbaka på att invånarna ”bör följa 
Livsmedels-verkets kostrekommendationer”, men fler insatser mot fetma behövs från 
politikernas sida.  
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Sweeney (2009) anser dock att de tio trender som bidrar till fetma är ett marknadsförings-
problem även för hälsobranschen och därmed även gymbranschen, eftersom hälsa blir allt mer 
upp till den enskilda konsumenten. Han menar att de tio trenderna för fetma utvecklas på ett 
allt mer innovativt sätt och för att stå emot detta bör gymbranschen använda sig av 
professionell marknadsföring. Detta skulle enligt honom kunna skapa en typ av kunder som 
tillsammans kan stå emot de innovativa trenderna som orsakar fetma. Sweeney (2009) tror 
även att en annan typ av fitness kommer utvecklas, där vardagsmotion står i centrum och att 
människor får möjlighet att träna på arbetsplatsen eller under arbetstid. Vi instämmer med 
Sweeney (2009) och anser därför att marknadsföring är viktigt för gymföretag och borde 
därför uppmärksammas. Av den anledningen försökte vi hitta litteratur kring hälsobranschens 
marknadsföring, men detta hittade vi inte och därför anser vi att studier likt vår är önskvärd.  
 
Vad som dessutom kan konkluderas är enligt oss att god hälsa – med alla dess fördelar – har 
blivit allt viktigare för befolkningen. Statens Folkhälsoinstitut (2006) beskriver att de ska 
arbeta för att främja hälsan genom fysisk aktivitet och bra kost. Konkreta förslag efterlämnas 
dock endast på hur de ska förhålla sig i frågor om kost, medan arbetet med att öka fysisk 
aktivitet endast berör barn. Att öka den fysiska aktivitetsgraden hos vuxna beskrivs endast 
som något som ska genomföras, men inte hur det ska genomföras. Detta antyder att det är 
svårt att komma tillrätta med att öka människors aktiva vanor. Därför anser vi att det är 
befogat med ökad kunskap om hur företag i gymbranschen kan använda sig av marknads-
föringsstrategier för att främja en aktiv livsstil.  
 

3.9.1. Konkurrenssituationen 
En effekt av att fetmaepidemin växer, trenderna blir allt tydligare och myndigheter börjar 
reagera är att intresset ökar, vilket leder till att konkurrenterna till gym och bland gym blir 
fler, här benämner vi dem indirekta och direkta konkurrenter. De indirekta konkurrenterna till 
träning kan enligt oss sammanfattas som inaktivitet och alternativ aktivitet. Inaktivitet som 
konkurrent är de produkter som lanseras på marknaden med löfte om att gå ner i vikt utan att 
handla på ett annat sätt, förutom att äta ett piller eller en maskin som ska förändra livet för 
konsumenten medan han eller hon ligger i soffan och äter chips. Alternativ aktivitet som 
konkurrent är träningsutrustning för hushållet samt andra typer av fysisk aktivitet. 
 
De direkta konkurrenterna är andra gym lokaliserade i staden, i det här fallet Skövde. I 
Skövde finns det idag sex stycken verksamma gym: FeelGood, Friskis&Svettis, HälsaPå – 
massage & friskvård, Livingroom sports & harmony, Actic gym & bad samt Puls gym & 
fitness som vi lokaliserade på Hitta.se (2010, www). Tillsammans med ett invånarantal på 
strax över 50,000 personer enligt kommuninfo (2010, www) blir konkurrensen tuff. I Skövde 
har även Actic, genom ett avtal med kommunen fördelen att erbjuda sina kunder tillgång till 
simhallen enligt deras hemsida (2010, www), vilket är en konkurrensfördel. När kommunen 
ger gym den här typen av möjligheter är det viktigt att de följer marknadsmässiga principer 
för att det inte ska påverkar handeln (Indén, 2009). Gymbranschen är alltså enligt vår mening 
en viktig och komplex miljö idag, vilket betyder att den mycket intressant att studera samt att 
verka inom. I vår studie fokuserar vi på hur företagen kan konkurrera och agera mot de 
direkta konkurrenterna och indirekta konkurrenten i form av inaktivitet genom att arbeta med 
marknadsföringsstrategier.  
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3.10. Den teoretiska verktygslådan 
Fitness har blivit viktigare och hälsobranschen har blivit så trendig att konkurrensen blivit 
hårdare i gymbranschen, på grund av att allt fler konkurrenter dyker upp. Med detta som 
utgångspunkt ligger fokus på gymbranschen för att studera en verktygslåda med strategier 
som dessa företag kan använda sig av i arbetet med deras marknadsplan som är en del i en 
affärsplan. Utifrån verktygslådans strategier ska vi fråga företag i gymbranschen om hur de 
arbetar med dem och en expert om hur de kan arbeta med dem. Verktygslådan innehåller de 
viktigaste begreppen som vi behandlar och analyserar i fjärde kapitlet och syftet är att i 
slutsatsen presentera anpassade strategier för att samtidigt kunna locka nya kunder och 
behålla befintliga kunder i en mindre stad som Skövde. Vi har sammanfattat den teoretiska 
verktygslådan i sju punkter:  
 
• Segmenteringsprocessen utförs för att finna målmarknader och genom att 

analysera dess beteendefaktorer kan företagen nå målgrupper på rätt sätt.  
Vi ska studera hur stor vikt som bör läggas på denna process och om arbetet med 
beteendefaktorerna har en annan roll i arbetet med marknadsföringsstrategier.  

 
• Den traditionella marknadsföringsmixen och de adderade 3 ”p:na” ger tjänste-

företag god information om vad deras tjänst har att erbjuda.  
Vi ska undersöka hur mycket gymbranschen använder sig av den traditionella 
marknadsföringsmixen och hur stor vikt som läggs på de adderade 3 ”p:na” (person, 
process och fysiska bevis), samt undersöka vad experten anser om arbetet med 
marknadsföringsmixen. 
 

• Konkurrerar företagen med hjälp av SWOT-analys kan de få en uppfattning om 
deras nutida situation och även en uppfattning om framtiden.   
Enligt teorin är SWOT-analysen en viktig strategi för att studera nuläge och skapa en 
medvetenhet om eventuella framtida hot. Därför vill vi undersöka hur mycket gym-
företagen arbetar med strategin och hur de kan arbeta med denna.  

 
• Med en utvecklad prisstrategi kan företag sticka ut från sina konkurrenter.  

Pris är en faktor som gymföretagen kan använda för att sticka ut och locka kunder, 
därför vill vi studera om en prisanpassad strategi kan bidra till att gymföretag kan 
locka nya kunder och behålla existerande kunder.  

 
• Varumärkesbyggande leder till att kunderna inser ett värde i varumärket. 

I teorin är det viktigt att bygga ett varumärke för att kunderna ska få en relation till 
varumärket. Därför har vi valt att studera om denna strategi är viktig för företagen.  

 
• Att arbeta med den personliga kontakten är relationsbyggande åtgärder som är 

viktiga för att kunderna ska uppskatta tjänsten.   
Det är viktigt att arbeta med personer enligt de adderade 3 ”p:na”, därför vill vi 
undersöka hur mycket vikt som läggs på just detta och hur företagen kan arbete med 
den personliga kontakten.  
 

• Arbeta med defensiv- och offensiv strategi 
Den defensiva strategin handlar om att behålla sina kunder, medan den offensiva 
handlar om att locka nya kunder. Vi är intresserade över att ta reda på om företagen 
kan fokusera på båda strategier, eller om de måste bestämma sig för en strategi.  
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4. Genomförande  
I genomförande kapitlet kommer branschintervjuerna och expertintervjun att sammanställas. 
Detta kommer att analyseras och kopplas med den teoretiska referensramen. Genomförandet 
behandlar fitness utvecklingen, segmentering och målgruppsfokusering, marknadsförings-
mixen, konkurrensen, varumärkesbyggande, teorin om personlig kontakt samt offensiv- och 
defensiv strategi.    
 

4.1. Presentation av de intervjuade 
Intervju med Leif Wahlander genomfördes på FeelGood i Skövde i april 2010. Wahlander är 
platschef på FeelGood. Vi gjorde även två intervjuer via mail under april 2010 med personer i 
gymbranschen, den första var med Andreas Berglund som är ansvarig för Actic i Skövde, den 
andra var med Peter Szabo som är ägare och driver Livingroom i Skövde. 
 
Intervjun med Lotten Svensson genomfördes på ett café i Skövde i april 2010. Svensson 
arbetar som adjunkt på Högskolan i Skövde, kombinerat med eget företag, Lotten & 
Company, där hon arbetar med uppdrag åt Connect Väst för tillväxtföretag samt för övriga 
företag inom marknadsplanering och affärsutveckling. Vi har intervjuat henne i egenskap av 
egen företagare och erfaren marknads- och affärsplanerare.  
 

4.2. Fitnessutvecklingen  
Samhället har fått en fitnesstrend som bekräftas av både Svensson och Wahlander, folk har 
upptäckt behovet av att träna. Kundernas inaktivitet är en indirekt konkurrent till gymmen, 
detta beskriver Sweeney (2009) som ett marknadsföringsproblem. I samband med detta 
utvecklas nya marknader inom fitness för att motverka inaktivitet. Där kan både Svensson och 
Sweeney (2009) tänka sig att det blir aktuellt med bl.a. träning på arbetstid och förändring för 
att komplettera skolidrotten. Gymföretaget Actic har tagit hänsyn till fitnessutvecklingen och 
därför utvecklat deras tjänst ännu mer . De erbjuder en unique selling point där kunderna 
dessutom har tillgång till simbassängen i medlemskapet. Behovet av träning har medfört att 
branschen upplever skarp konkurrens både från direkta och indirekta konkurrenter. När 
FeelGood i Skövde startade var konkurrensen inte alls lika tuff som den är idag, FeelGood har 
därför känt av denna utveckling av gymbranschen och fitnessutveckling. Wahlander nämner 
att det är allmänt känt att FeelGood sysslar med hälsovård och i det ingår det att träna för att 
gå ner i vikt samtidigt som det är hälsosamt. 
 
På senare år har fitness utvecklingen utvecklats och fått ett större framsteg, idag är inte fitness 
bara att träna på gym. Det är mycket mer än så, en såkallad fitness trend har expanderat i 
samhället, folk har upptäckt att det finns massa olika former för att träna och detta innebär 
inte bara att gå till ett gym för att bygga muskler. Denna fitness trend kan bestå av att t.ex. 
folk har insett att träning är ett behov, och att det är kul att träna. Flera former av träning har 
uppkommit i samhället för olika typer av personer, t.ex. en person är kanske intresserad av 
dans, då ska det existera dansklasser, den andra är kanske intresserad av att ha ett hälsosamt 
liv då är yoga en form av träning. Gymföretaget Actic har enligt oss tagit hänsyn till denna 
fitness trend som har uppkommit, och tagit fördelen med att utveckla sin tjänst ännu mer 
genom att erbjuda sina kunder tillgång till simbassängen. 
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I detta fall så är det kommunen som har bidragit till denna tillgång som gymföretaget Actic 
får tillhandhålla. Själva poängen är att detta är till en fördel enligt oss eftersom detta är en 
annan typ av den vardagliga tjänsten gymföretagen annars besitter. Detta kommer locka mer 
kunder, speciellt de kunder som är ute efter en annan form av träning. Olika former av träning 
är någonting gymföretagen måste ta hänsyn till, för att fitness trenden har lett till att nya olika 
typer av träning dyker upp på marknaden och då måste gymföretagen samtidigt utveckla sina 
tjänster mer genom att erbjuda något annat än det vardagliga tjänsteutbudet.  
 
Gymföretagen nämner att inaktivitet är en indirekt konkurrent, och detta är sant eftersom 
samtidigt som en fitness trend har utvecklats har dessutom en fetmaepidemi uppkommit.  Vad 
gymföretagen kan utföra för att framhäva aktivitet är genom att framhäva ännu mer hur 
viktigt det är med att kroppen är aktiv, och detta kan genomföras genom att informera 
kunderna att träna på gym handlar inte bara om att bli smal och få muskler, utan att det 
handlar om att må både fysiskt bra och psykiskt bra. Gymföretagen kan använda detta 
argument i olika marknadsföringskampanjer för att människor i allmänhet ska inse att den 
fysiska kroppen behöver en sorts träning för att kroppen ska vara hälsosam.  Med tanke på att 
fetman breder ut sig har EU avtalat om att sektoriska partnerskap ska uppmuntras, vilket 
innebär att gymbranschens aktörer borde kunna marknadsföra sig på läkarenheter, som t.ex. 
vårdcentraler. Gymföretagen skulle kunna vända sig till vårdcentralerna och lämna visitkort 
som läkarna delar ut till patienter som behöver en livsstilsförändring, samt lägga informa-
tionsblad om deras verksamhet i väntrummen. Detta kan även användas i andra väntrum som 
t.ex. hos frisörsalonger eller utanför klassrummen i skolor.  
 

4.3. Segmentering och målgruppsfokusering 
Enligt Svensson skiljer sig inte marknadsplanen utifrån om gymföretaget är lokaliserat i en 
mindre eller större stad, men däremot är vissa delar mer eller mindre viktiga. En viktig del 
som Svensson och Wahlander understryker är vikten av att nå ut till så många kunder som 
möjligt i en mindre stad vilket behandlas i en marknadsplan. Emellertid säger Wahlander att 
även om gymföretaget vill nå ut till alla, är det inte möjligt att segmentera till alla och de kan 
dessutom inte segmentera till en viss specifik målgrupp utan till en bredare målgrupp. Detta 
misstycker Svensson om, hon är av uppfattningen att gymföretag genom att erbjuda ett 
basutbud som passar alla, kan segmentera till flera specifika målgrupper eftersom de då kan 
använda rätt marknadsföringskanaler för att nå rätt målgrupp. Berglund berättar att deras 
verksamhet är idag anpassad för flera olika segment av marknaden, t.ex. seniorer, kvinnor, 
föräldrar, dvs. gymföretaget Actic är överens med expertens åsikt om att segmentera till flera 
specifika målgrupper. På Livingroom har de fokuserat på kvinnor över 40 enligt Szabo, men 
samtidigt berättar han att de inte har segmenterat i en specifik målgrupp.  
 
Hoffman, et al. (2005) antyder att det är kostsamt för företagen att inrikta sig på flera 
målmarknader och att det krävs en hög summa av insamlade data. Svensson håller med om att 
det är kostsamt för företagen men att det ska anses som en investering att inrikta sig på flera 
målgrupper i en målmarknad. Detta möjliggör att företaget lär känna kunderna och kan därför 
mer effektivt behålla befintliga och nå nya kunder. Svensson tycker även att företagen bör ta 
in objekt som passar in i konceptet genom att testa det på en fokusgrupp för att få feedback 
för att se om det verkligen fungerar för segmentet. Hon tror att det är värt att försöka 
bestämma en målgrupp som företaget vill nå ut för att sedan fråga vad de vill ha ”undersök 
det och sen ser du till att leverera det, och inte tvärt om nu levererar jag det här och så får vi se 
vilka som ramlar in, det är ju ett experiment som kan bli ganska dyrt”.  På det sättet kan gym-
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företagen erbjuda det de är duktig på för att sedan utnyttja den möjligheten, även om detta blir 
ett dyrt experiment, lönar det sig i framtiden.  
 
Wahlander upplyser om att de inte vill att FeelGood ska se ut som ett tjejgym, detsamma 
gäller när blir för mycket killar. Det handlar om att ha någon sorts balans mellan könen, just 
av den anledningen att FeelGood inte är bara direkt anpassad till tjejer eller direkt anpassad 
till killar. Detta håller experten med om eftersom det är viktigt att målgruppen känner igen sig 
oavsett om det är en tjej eller kille. Experten anser dessutom att gymföretagen kan tänka på att 
nå olika grupperingar, t.ex. folk som kommer från Balkan genom att ta in instruktörer som 
pratar språket och som de kan identifiera sig med. Experten nämner att gymföretaget bör fråga 
vad kunderna efterfrågar, och på det sättet kan gymföretaget då arbeta med att ta in musik och 
dansformer som fungerar som träningsform från den specifika målgruppens kultur, då får 
företaget dessutom med fler kunder som tycker det är intressant.  
 
Sammanfattningsvis är de respektive intervjuer personerna överens om att det är viktigt att 
segmentera till så många kunder som möjligt i en mindre stad av den anledningen att i en 
mindre stad är det ett mindre kundunderlag. Detta är någonting som gymföretagen inte får 
missunna, gymföretagen måste hela tiden ta hänsyn till att de befinner sig i en mindre stad, 
och hela tiden vara uppmärksamma att i en mindre stad finns det ett mindre kundunderlag och 
att de ska försöka sträva efter att segmentera till så många specifika målgrupper som möjligt. 
Men detta verkar inte som gymföretagen är helt medvetna om, de anser att de antingen måste 
segmentera till en viss specifik målgrupp eller till en bredare målgrupp.  
 
Om vi tänker på möjligheten att gymföretagen skulle segmentera till en bredare målgrupp, 
som t.ex. ungdomar i hela Skövde, vad skulle de andra åldersgrupperna tycka? Det 
gymföretaget hade ju självklart framhävts som ett ungdomligt gymföretag och även om 
gymföretaget skulle senare i framtiden försöka locka en annan typ av åldersgrupp skulle 
denna grupp ändå förknippa det som ett ungdomligt gym och inte vilja bli kund.  
 
På detta sätt att segmentera till en bred målgrupp måste gymföretagen bli medvetna om att de 
kan missunna andra potentiella kunder. Av den anledningen att gymföretagen befinner sig i en 
mindre stad anser vi att den bästa segmenteringsprocessen är att segmentera till flera specifika 
målgrupper, där de når ut till alla och till både olika åldersgrupper och grupperingar av 
kunder. På det sättet blir gymföretagen framhävt som ett generellt övergripande plats för alla 
sorters personer oavsett kön och ålder.  
 
Vi uppmärksammade att Szabo antydde att de segmenterar till kvinnor som är över 40 år, men 
vid en senare fråga om de segmenterar till en viss specifik målgrupp ansåg han att de inte 
gjorde det. Detta är intressant att observera eftersom kvinnor över 40 år är just en specifik 
målgrupp, och samtidigt hävdar Szabo att de inte segmenterar till en specifik målgrupp. Av 
detta påstående märker vi att en del gymföretagen inte har riktigt inseende på hur 
segmentering går till och vad en specifik målgrupp innebär. Det kan röra sig om att 
gymföretagen inte har riktigt inseende på de ekonomiska begreppen, eller att de inte har 
riktigt ordning på hur och vad de arbetar med. Detta är enligt oss en allvarlig brist i 
gymföretaget. Gymföretagen måste veta vad de arbetar med, det är inte nödvändigt och veta 
alla ekonomiska begreppen utan det viktigaste i detta fall är att de måste ha koll på att de vet 
vad de arbetar med. Om gymföretagen inte har koll på vad de arbetar med, finns en stor risk 
att de missunnar andra sätt de kan arbeta med, som t.ex. att segmentera till flera specifika 
målgrupper. Detta är väldigt riskabelt för gymföretaget när de kan gå miste om sådana 
lönsamheter.  
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Svensson antydde att hon tycker att gymföretagen borde ha en fokusgrupp där gymföretagen 
testar in olika saker och former av träning för att se om det verkligen fungerar för det valda 
segmentet. Detta är egentligen en väldigt bra idé men dock som teorin om segmenterings-
processen (Hoffman, et al. 2005) nämnde är detta alldeles för kostsamt för företagen. 
Experten nämnde dock att detta är lönsamt för företaget och att det lönar sig i framtiden. Vi 
anser att det är en bra idé även om det är kostsamt för företaget och vi håller med experten om 
att det skulle löna sig för företaget i framtiden men samtidigt måste vi vara medvetna om att 
gymföretagen här i Skövde inte är ett multiföretag, och att de inte har den budgeten för detta. 
Det skulle kräva en del resurser, både humana och ekonomiska resurser som gymföretagen 
inte helt enkelt har råd med.  
 
Av den anledningen anser vi att gymföretagen inte riktigt har den möjligheten för att utföra 
detta, men de kan istället skapa ett gruppkonto på Facebook och använda den gruppen som en 
fokusgrupp där kunderna eller potentiella kunder kan lämna in sina idéer och åsikter om hur 
de upplever själva gymföretaget. Den här typen av sociala medier kostar företaget ingenting, 
och därför anses det som det bästa alternativet för ett gymföretag som befinner sig i en mindre 
stad och som har en begränsad budget.  
 
När det kommer till beteendefaktorer så uttrycker Wahlander att FeelGood arbetar med dessa 
och anser att de är viktiga för att kunden ska vara nöjd och trivas. Musiken är något de tänker 
på, men eftersom de tycker det är svårt har det medfört att de i princip inte fokuserar på 
musiken längre, utan har konstant låg musik och för det mesta spelar de populärmusik, vilket 
passar de flesta, men inte alla. FeelGoods lokaler är något som brukar bestå av färgerna röd 
och blå, som är ifrån FeelGoods logotyp FeelGoods färger i lokalerna anses väldigt viktigt av 
den anledningen att kunderna ska känna av att de är i just i FeelGood och tränar. Berglund 
berättar att de absolut tänker på beteendefaktorerna men nämner inte vilka dessa består av. På 
Livingroom tänker de inte på beteendefaktorerna och förklarar inte vidare varför de inte 
arbetar med det.  
 
Dessa beteendefaktorer kan gymföretagen med sin marknadsföring påverka enligt Sweeney 
(2009) eftersom gymbranschen med innovativ promotion kan påverka människors 
preferenser. Svensson tycker att kultur och dans är en fritidsstil som gymföretagen kan koppla 
in för att attrahera kunder med olika kultur, som även det är en beteendefaktor. Svensson 
bekräftar också att gymföretagen kan utnyttja beteendefaktorerna för att locka ännu mer 
kunder till att leva hälsosamt.  
 
Rörande beteendefaktorerna uppmärksammandes att nästan alla gymföretagen tänkte på dem, 
men använde de lite mer vanliga faktorerna som t.ex. musik och färg. Detta är självklart 
viktiga faktorer, men för att kunna konkurrera bättre i en mindre stad kan gymföretagen tänka 
på att utvidga sig lite mer med beteendefaktorerna. Experten nämnde att gymföretagen kan 
försöka locka olika grupperingar av kunder som t.ex. kunder från olika kulturer. Detta är ett 
bra sätt att locka nya kunder.  Av den anledningen att olika kulturformer har växt fram i 
samhället anser vi att det är viktigt att ta hänsyn till dessa för att konkurrera bättre på 
marknaden. Gymföretagen kan t.ex. upprätta en dansform som kan fungera som en 
träningsform så som afrikansk dans, och salsa. Detta skulle locka nya kunder, som skulle 
tyckte att detta är roligt.  På detta sätt framhävs det dessutom utåt att det inte är tråkigt att 
träna, utan att kunderna har kul samtidigt som de är aktiva.  
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4.4. Marknadsföringsmixen 
Marknadsföringsmixen är en strategi som används i gymföretagen direkt eller indirekt. De 
flesta gymföretagen använder den traditionella marknadsföringsmixen som en strategi, men 
samtidigt upplevde de vissa ”p” som oförändliga. Priset kände de samtliga gymföretagen som 
opåverkbar eftersom i en mindre stad blir företagen tvungna till att genomföra samma 
prisklasser för att överleva på marknaden.  Experten var överens om att de flesta gym-
företagen blir tvungna till att lägga sig på samma prisnivå i en mindre stad, men hon ansåg att 
gymföretagen måste upptäcka andra sätt att konkurrera på marknaden. Prisstrategin är något 
FeelGood använder sig av där de erbjuder långa medlemskap, studentrabatter, pensionärs-
rabatter och familjerabatter.  
 
Anläggningarna av gymföretagen är placerat rätt centralt som leder till att det blir lätt 
tillgängligt för kunderna. Gymföretagen anser att tjänsten måste vara nästintill identiskt, dock 
avviker Actic från detta när de har unique selling point med att erbjuda sina kunder tillgång 
till bad.  Svensson anser att gymföretagen måste fokusera på att tjänsten ska vara prisvärd.  På 
det sättet kan de erbjuda mängdrabatt, men även dela upp tjänsten i olika delar då kan kunden 
plocka ihop ett paket som passar dem. De kan få träna under dagtid eller få tillgång till 
antingen maskinparken eller gruppträning och sedan köpa till ett pass som de inte har tillgång 
till för exempelvis 20 kronor. På så sätt har företaget inte gått ner i pris, utan de delar upp det 
som de har att erbjuda. Svensson tror att om gymföretagen fokuserar på dessa två delar, leder 
det till att det blir kul och samtidigt som det möjliggör ett billigare pris samt att företagen får 
då fler kunder.  
 
Gymbransch personer är lite oense om påverkan, Wahlander anser att det är en fördel att 
befinna sig i en mindre stad där annonsering kostar mycket mindre än i en större stad.  Men 
däremot anser Berglund att prissättningen på reklam är hög i en mindre stad i och med att 
konkurrensen är liten för det. Experten anser att gymföretagen ska strunta i priset av den 
anledningen att den är opåverkbar i en mindre stad utan att jobba mer på påverkan för att det 
är det viktigaste ”p:et” i den traditionella marknadsföringsmixen. Hon nämner dessutom att 
påverkan ger en stark effekt och på det sättet kan gymföretaget höja sin status eftersom det är 
upplevd kundnytta och att det är något gymföretaget efterfrågar. Berglund berättar att de är 
aktiva på hälsans dag och Wahlander upplyste om att de var mer aktiva förr vid insparken på 
högskolan i Skövde för att nå studenter. Detta är ett bra sätt att påverka på, men de verkar 
dock inte som att de följer upp genomslaget vilket är en svaghet.  
 
Marknadsföringsmixens adderade 3p beskrivs av Svensson som mycket viktiga för 
tjänsteföretag och hon framhäver speciellt den personliga kontakten som även Kremz (1999) 
tar upp. Den personliga kontakten bidrar till att kundens köplust ökar, vilket bekräftas från 
både Svensson och Kremz (1999). Under intervjuerna upptäcktes att personer är viktiga för 
företaget eftersom det framkom att en jämn fördelning mellan tjejer och killar bland kunder 
och personal och detta behövs för att båda genus ska trivas samt känna identifikation. En 
ytterligare god idé är enligt Svensson att identifiera de kunder som inte varit på gymmet under 
en period för att fråga dem om de behöver hjälp att komma igång igen, detta leder även till en 
regelbunden kontakt med kunden. Enligt Berglund är Actic snabba i processen att öppna nya 
anläggningar. Svensson anser att det även är viktigt att kunden får bevis på att tjänsten 
fungerar t.ex. genom att grannen har varit där och rehabiliterats. Detta är generellt överallt, 
men Svensson menar att det kanske är ännu viktigare i Skövde som är en mindre stad.  
 
Gymföretagens anläggningar i en mindre stad bör placeras centralt och lättillgängligt, detta 
lockar nya kunder och de befintliga kunderna går dit oftare eftersom det är enkelt att ta sig dit. 
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Detta anser vi att gymföretagen i Skövde har uppfyllt och tagit hänsyn till. När gymföretagen 
placeras centralt och är lättillgänglig har företagen möjligheten att få en långvarig relation 
med deras kunder. Vi observerade att gymföretagen upplevde att pris, plats och tjänst i den 
traditionella marknadsföringsmixen är opåverkbara. Konkurrensen är ännu tuffare i en mindre 
stad, och detta leder till att gymföretagen följer varandras prisnivåer, men detta behöver inte 
betyda att priset är opåverkbar. Ett faktum som gymföretagen inte tänker på är att de kan ha 
olika priser för olika typer av medlemskap. Gymföretagen ska inte vara rädda med att vara 
annorlunda än de andra gymföretagen, istället tror vi att det skulle löna sig ännu mer i en 
mindre stad. De skulle kunna t.ex. erbjuda andra utbud vid sidan om tjänsten till olika 
prisklasser.  
 
Detta har Actic lyckas väldigt bra med, det kan diskuteras om det är lite orättvist att de får 
tillgång till badet via kommunen och att de har hjälpt dem med det, men själva idén är väldigt 
smart för att kunderna får ”två tjänster i en”.  Detta är något som de andra gymföretagen bör 
ta lärdom av. Gymföretagen ska inte härma varandra, men de ska ta lärdom av varandra och 
inse att konkurrensen blir tuffare. Ett annat exempel som gymföretagen kan tänka på är att 
erbjuda solarium med i medlemskapet, eller t.ex. olika dansformer. Gymföretagen ska kunna 
utvidga sig lite mer, genom att utveckla sin tjänst blir tjänsten mer konkret än abstrakt, och på 
detta sätt kan de påverka tjänsten och själva priset på tjänsten.  
 
Experten tyckte att påverkan var det viktigaste ”p:et” i den traditionella marknadsförings-
mixen, eftersom det ger en stark effekt. Wahlander ansåg att de har en fördel med att befinna 
sig i en mindre stad av den anledningen att annonsering är billigare, medan Berglund inte var i 
samma åsikt. Därutöver kan vi säga att det är överraskande att observera att två personer från 
samma bransch har olika åsikter om hur de upplever marknadsföringen i en mindre stad, ena 
säger att det är till en fördel och den andra hävdar att det är till en nackdel eftersom 
annonseringen blir tuffare när det är en liten konkurrens för det. Men vi tror att det beror på 
att de inte har en god kunskap om prisläget i de större städerna och kan inte därför 
åstadkomma en korrektare bedömning. Visserligen är det sant att det är en tuff konkurrens i 
en mindre stad och att flera gymbranscher t.ex. annonserar i en och samma tidning. Men det 
handlar om att gymbranschen måste ha en skarp marknadsföring så att deras annons sticker ut 
i mängden av de andra annonserna av gymbranschen. Gymbranschen måste tänka på att 
kunderna tänker, varför ska jag välja just det gymföretaget?  De måste bygga en bra och skarp 
marknadsföring runt det tänkandet.  
 
I en mindre stad är annonsering billigare än storstäder och detta ska gymföretagen ta nytta av. 
I en mindre stad som nämnt tidigare finns det ett mindre kundunderlag och en tuffare 
konkurrens, och därför ska gymföretagen lägga mer vikt på påverkan för att framhäva vad 
deras tjänst är och varför kunderna ska just välja det gymföretaget. Detta kan genomföras 
genom planering av olika marknadsföringsstrategier för att framhäva sin produkt på 
marknaden. Det observerades också att gymföretagen inte följer upp deras tidigare aktiviteter 
genom uppföljning av dess genomslagskraft. Det är viktigt att följa upp genomslagskraften av 
marknadsföringsaktiviteterna som gymföretagen genomför i syfte att påverka kunderna. Om 
de inte utvärderar marknadsföringsaktiviteten leder det till en svag uppfattning huruvida deras 
aktivitet fungerade, då vet de inte om de ska upprepa aktiviteten eller om de ska ändra 
aktiviteten för att påverka.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att de adderade 3 ”p:na” är viktigare än den traditionella 
marknadsföringsmixen för ett gymföretag för att de har en tjänst som är abstrakt samt av den 
anledningen att de befinner sig i en mindre stad. I mindre städer är den personliga kontakten 
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väldigt viktigt för att den personliga kontakten bidrar till att kundens köplust ökar. 
Gymföretag måste försöka bilda en relation med sina kunder, för att behålla sina befintliga 
kunder samtidigt som de lockar nya kunder, och detta uppfylls genom att personalen i 
gymföretaget skapar en personlig relation med kunderna. Hur kunderna framställer sig och 
beter sig påverkar de andra kunderna samt vilka potentiella kunder företaget får. Därför kan 
företaget satsa på att ha en trevlig och välvårdad personal som påverkar kunderna. Ett annat 
faktum som gymföretagen måste ta till sig är att i en mindre stad spelar mun till mun metoden 
en stor roll eftersom information sprids snabbare. Om ett gymföretag har en bra relation till 
sina kunder, sprids detta faktum runt i staden.  
 
Processen att leverera tjänsten bör gymföretaget arbeta mycket med för att kunderna ska 
uppleva att det är enkelt att få tillgång till tjänsten. Det ska inte förekomma några svårigheter 
för kunden att bli kund eller att skriva på kontrakt. Själva processen kan bestå av att de är 
tillgängliga när kunder vill nå dem, t.ex. personal som hela tiden svarar i telefon är viktigt, för 
tänk om de missar ett samtal och att det då just var en potentiell kund.  Enkelheten med att 
leverera tjänsten ska bestå av att det inte ska förekomma några svårigheter för kunder att 
skriva på kontrakt, det ska inte ta alldeles för lång tid för att skriva på kontrakt t.ex. kunderna 
ska känna att det är enkelt att få tillgång till tjänsten utan några svårigheter eller krångel. 
Gymföretagen ska jobba med enkelheten med att leverera sin tjänst. De fysiska bevisen bör 
gymföretaget arbeta med eftersom anläggningens miljö, kvalité, hög kunskapsnivå och 
serviceinriktad personlighet hos instruktörerna påverkar upplevd kundnytta vilket leder till att 
kunderna upplever tjänsten som positiv. Den traditionella marknadsföringsmixen har mindre 
relevans för ett tjänsteföretag, jämfört med de adderade 3 ”p:na” eftersom tjänster är abstrakta 
och då behöver företagen lägga mer vikt på person, process och fysiska bevis. 
 

4.5. Konkurrensstrategi 

4.5.1. SWOT-analys 
SWOT-analysen är en nulägesanalys som ska uppdateras så ofta som möjligt.  Svensson anser 
att detta bör genomföras minst en gång om året, konsekvensen kan annars vara att företaget 
bli fast i ett gammalt spår och företagets insatser läggs på fel aktiviteter. Wahlander berättar 
att de håller på med att upprätta en SWOT-analys för tillfället. Berglund berättar att han har 
erfarenhet av att jobba med SWOT-analys, men det är emellertid inte något han använder så 
ofta idag, men att dess syfte används. Szabo berättar även att de inte arbetar med SWOT-
analys.  SWOT-analysen är viktig eftersom Kotler och Keller (2006) uttrycker att företagen 
ska undersöka vilka hot som finns på marknaden, bland annat studera sina konkurrenter så 
företagen blir medvetna om framtida hot. Platschefen Wahlander skildrar att de inte studerar 
sina konkurrenter så mycket förutom att de har kunskap om deras pris. Berglund upplever att 
alla aktörer är deras konkurrenter men han berättar vidare att i gymbranschen genererar 
konkurrenter även ett ökat intresse för träning vilket innebär att marknaden blir större. 
Därutöver berättar Berglund att Actic har bra koll på konkurrenterna och deras strategier. 
Szabo berättar att för att lära känna sina konkurrenter har dem analyserat deras utbud, 
medlemsavtal och visioner. Szabo anser dessutom att det som skiljer dem sig från sina 
konkurrenter är deras utbud, mångfald, och att de har bl.a. ett IT-baserat träningssystem. 
Experten tillägger att företaget kan ta hjälp av kunder för att genomföra SWOT-analysen, de 
kan t.ex. fylla i vad som är bra och dåligt.  
 
En bra marknadsföring enligt Kotler och Keller (2006) är att upptäcka och utveckla 
möjligheterna som finns på marknaden. Ett sätt att upptäcka sina möjligheter är att 
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gymföretagen upprättar en SWOT-analys och försöker hålla den uppdaterad så ofta som 
möjligt. SWOT-analysen är ett enkelt verktyg som brukar användas i företagen generellt, men 
oftast missunnar företagen den eller är inte medvetna om att de egentligen använder sig av 
detta verktyg. Om vi kopplar detta till gymföretagen märker vi samma problem, ett 
gymföretag berättar att de inte använder sig av SWOT-analys men samtidigt berättar att de 
skiljer sig ifrån sina konkurrenter och att de har analyserat deras konkurrenter för att se vad de 
själva kan bli bättre med. De har alltså analyserat vad de kan bli bättre med i företaget, dvs. 
sina styrkor och svagheter samtidigt som de har analyserat sina konkurrenter på marknaden, 
dvs. sina möjligheter och hot på marknaden.  Detta är ju självklart en SWOT-analys, men det 
problematiska är att gymföretaget är själva inte medvetna om detta. Som nämnt tidigare är 
SWOT-analysen ett enkelt verktyg som gymföretagen använder men som i detta fall är inte 
medvetna om att de utför en sådan. Det handlar inte bara om att gymföretagen inte är 
medvetna om det, utan att de egentligen upprättar en indirekt SWOT-analys men att de saknar 
kunskapen om att genomföra den mycket bättre och att försöka hålla den uppdaterad så ofta 
som möjligt.  
 
Vi anser att SWOT-analysen är tillämplig i vår verktygslåda av den anledningen att egentligen 
är SWOT-analysen ett enkelt verktyg som gymföretagen kan använda sig av utan att det 
behövs extra resurser för det.  Vi upplevde att gymföretagen ansåg att vissa verktyg så som 
SWOT-analysen är svåra verktyg som de kan använda sig av och att de inte har budget för 
det, eller själva kunskapen om det. Men det komiska är att de redan egentligen använder sig 
av det men att de inte har den riktiga kunskapen om det.  Kunskapen om SWOT-analysen 
egentligen är inte heller väsentligt, spelar ingen roll vad du kallar din strategi så länge 
gymföretaget analyserar möjligheterna och hoten på marknaden samt att de analyserar sina 
styrkor och svagheter på företaget har de en SWOT-analys oavsett om de kallar för det eller 
inte. Experten gav ett bra alternativ om att kunderna kan vara med och utforma gymföretagens 
SWOT-analys, genom att uttrycka sin åsikt om vad företaget är bra och dåliga på. Detta borde 
gymföretagen genomföra, de lär sig av sina kunder och då blir gymföretagen säkra på vilka 
deras svagheter är respektive styrkor de är i företaget.  Anledningen till att SWOT-analysen är 
tillämplig i vår verktygslåda även när vi anser att gymföretagen oftast använder den redan på 
ett indirekt sätt är att de ska bli återigen medvetna om vad de arbetar med, tänka på att de ska 
bli bättre med analysen och att de ska utveckla den för att få en bättre position på marknaden, 
speciellt i en mindre stad där konkurrensen är tuff.  
 

4.5.2. Prisstrategi 
Priset är ett strategiskt verktyg för företaget enligt Bangs Jr (1992), där priset är kärnan 
bakom företagets beslutfattande. Wahlander upplyser att de använder sig av en anpassad 
prisstrategi, eftersom de är tvungna att hålla en viss prisnivå som är i linje med de andra 
gymföretagen i Skövde. Deras prisanpassade strategi är att de erbjuder olika priser för olika 
målgrupper såsom studentrabatter, pensionärsrabatter och familjerabatter. På Actic upplever 
Berglund att de dock skiljer sig i pris jämfört med sina konkurrenter. Svensson hävdar 
dessutom att om företagen frågar kunderna vad de tycker om tjänsten och om kunderna inte 
pratar om prisnivån kan företagen höja priset. Av den anledningen att ”priset är det enda av de 
fyra p som skapar direkta intäkter för företaget” (Zigler & Magnusson, 2008, s. 163).  
 
Förutom SWOT-analys anser vi att företagen bör konkurrera med prisstrategi. Företagen bör 
upprätta en anpassad prisstrategi som innebär att priset kan vara geografiskt anpassat och/eller 
anpassat med hjälp av rabatter och erbjudanden. Den anpassade prisstrategin kan dessutom 
vara anpassat till extra utbud vid sidan om tjänsten. Vi anser att gymföretagen ska upprätta en 
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prisstrategi där de har olika prisklasser för olika typer av målgrupper och för olika typer av 
tjänst. Efter gymföretaget har lärt känna sin målgrupp kan de anpassa deras prisstrategi utefter 
det. Om målgruppen är studenter vet gymföretagen att studenter inte har en stark budget och 
att de inte vill ha några extra tillgångar som kostar extra, därför blir dem klassade till en viss 
prisklass. De kan dessutom ha ett annat medlemskap där de kallar det för student lyx t.ex. där 
studenter får träna samtidigt sola till ett visst pris, detta passar ju studenter som är ute efter det 
lilla extra.  
 
Poängen är att gymföretagen kan upprätta en del extra tjänster som ett extra utbud utöver den 
vanliga tjänsten med sina prisklasser, de ska inte vara rädda med att ha dyrare prisklasser där 
de erbjuder extra utbud utöver tjänsten. I nuläget har de flesta gymföretagen här i Skövde, 
anpassade prisklasser för bl.a. studenter och pensionärer.  Detta är inte tillräckligt för att 
upprätta en stark position på marknaden, gymföretagen kan inte hävda att de är unika med 
deras prisstrategi då de erbjuder studentrabatter som de andra konkurrenterna dessutom 
erbjuder. 
 
Därför måste de utveckla sin prisstrategi, och släppa uppfattningen på att de måste hålla sig 
hela tiden till en viss prisnivå av den anledningen att de befinner sig i en mindre stad. Det 
bästa sättet hade vart att de hade haft kvar sina tidigare prisklasser men några andra 
prisklasser där de erbjuder med ett annat utbud än de vanliga gymutbuden. På Actic upplever 
Berglund att de dock skiljer sig i pris jämfört med sina konkurrenter. Dessa skilda meningar 
är intressanta med tanke på att Wahlander hävdar en sak som är helt i motsats till vad som 
Berglund upplever. Actic har dock ett extra utbud (badet) som leder till att de har lite andra 
prisklasser än de vanliga och detta kan vara det som de skiljer sig med sina konkurrenter. 
Detta är precis det vi anser de andra gymföretagen ska genomföra, de ska inte vara ”låsta” 
med att de inte kan ändra sina prisklasser och vara rädda för att utvecklas. De ska istället inse 
att marknaden blir bara tuffare och tuffare, och att deras strategier dessutom måste bli tuffare 
för att kunna konkurrera bättre på marknaden.  
 

4.6. Varumärkesbyggande 
För att bygga upp ett varumärke enligt Keller (2001) behöver gymföretagen tänka på 
varumärkesidentitet, varumärketsrespons, varumärkesbetydelse och varumärkesrelation. 
Varumärkets image arbetar FeelGood med genom att använda samma färger i lokalerna som 
logotypen har. Detta jobbar de med för att bygga upp varumärkesidentiteten. Berglund 
berättar att deras USP är att de kan erbjuda kunderna tillgång till simhall vilket är en 
prestation för varumärket. Vid intervjun med Szabo berättar han att de på Livingroom arbetar 
aktivt med varumärkesbyggandet men förklarar inte vidare vilka steg eller hur de arbetar med 
det. Svensson hävdar att det är viktigt för företagen i gymbranschen att bygga varumärket 
kring instruktörerna, då deras attityd påverkar vad kunderna anser om företaget och därmed 
dess varumärke. 
 
För att bygga ett varumärke bör företaget först fokusera på att presentera de utmärkande 
dragen enligt Keller (2001). Vi anser att FeelGood har lyckats med att förmedla de 
utmärkande dragen eftersom varumärkesnamnet antyder att det handlar om hälsa och att må 
bra.  FeelGood har alltså skapat en identitet med varumärket samtidigt som de har skapat 
varumärkebetydelse, där kunderna får en full förståelse för tjänsten och förstår själva 
meningen med varumärket, att det rör sig om hälsovård.   
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Actic och Livingroom däremot är svårplacerat eftersom namnet inte antyder att det är ett 
gymföretag. Dessa gymföretag måste jobba med andra sätt så att kunderna får en identitet 
med varumärket samtidigt får en förståelse och betydelse med varumärket. Detta kan 
genomföras genom att de klargör varför de har just det valda varumärketsnamnet och 
förklarar kunden vad de ska veta om själva namnet av den anledningen att kunden ska kunna 
förknippa tjänsten med det valda varumärkesnamnet . Om gymföretagen utför detta leder det 
till att de dessutom får en varumärkesrespons, där gymföretaget lockar fram en positiv 
uppfattning hos kunden för gymföretagets varumärke. Slutligen leder detta till en 
varumärketsrelation där gymföretaget förvandlar kundernas reaktioner till lojala relationer 
för varumärket. Gymföretagen uppfyller vissa steg i varumärkesbyggandet, de tänker på 
varumärkesidentiteten och varumärketsbetydelsen men de försummar och glömmer bort 
varumärkesresponsen och varumärkesrelation.  
 
Om företagen arbetar med samtliga steg kan de skapa ett varumärke som identifieras med en 
livsstil och om företaget lyckas med det vill de befintliga kunderna identifiera sig med 
varumärket samt ha denna livsstil, vilket leder till att de stannar kvar. Denna livsstil kan t.ex. 
bestå av att kunderna känner att det är kul och förknippas med varumärket, att kunden känner 
sig stolt för att vara en kund hos gymföretaget. Om vi tar ett exempel en tjej som är kund hos 
FeelGood, förknippar sig själv med varumärket och ser sig själv som en ”FeelGoodtjej” och 
känner att det är kul och cool att vara en sådan ”FeelGoodtjej”. Dessutom leder detta till att 
kunden får en relation till varumärket det vill säga får en varumärkesrelation.  Ett annat sätt att 
försöka få kunderna förknippa med varumärket är att gymföretagen säljer tröjor, vatten-
flaskor, och drycker med varumärkets namn. De flesta gymföretagen uppfyller detta och detta 
är riktigt smart för att därefter får kunden en relation till varumärket samtidigt som kunden 
marknadsför själva gymföretaget t.ex. när kunden har på sig en tröja där det står FeelGood. 
Ytterligare en effekt av att kunderna identifierar sig med varumärket är att nya kunder 
tillkommer, och kunder lockar kunder. 
 

4.7. Den personliga kontakten 
Ett sätt att arbeta med kundvård i en mindre stad beskrivs av Kremz (1999) som att företaget 
fokuserar på den personliga kontakten. Kremz (1999) undersökning bevisade att lokala 
företag erhåller mer stamkunder genom att personalen fokuserar sig på empati, medan 
företagskedjor lokaliserade i en mindre stad ska fokusera sig på försäkran och mottaglighet 
som ger mer stamkunder. Svensson förklarar att hon tror ”det är viktigt med den personliga 
kontakten, möts kunden av en bra person, så kan denna acceptera många saker, det behöver 
inte vara saker på väggarna och maskinerna behöver inte vara helt nya”. Om kunden får en 
bra instruktör vill kunden gå dit igen. Svensson anser att det även är viktigt att kunden får 
bevis på att tjänsten fungerar t.ex. genom att grannen har varit där och rehabiliterats. Detta är 
generellt överallt, men Svensson menar att det kanske är ännu viktigare i Skövde som mindre 
stad.  
 
Experten diskuterar vidare att när gymföretaget anställer fler personal, vilket till slut är ett 
måste eftersom ägaren inte kan genomföra allt själv, måste ägarens värdegrund förmedlas så 
att alla i företaget delar denna. Det är viktigt för tjänsteföretag att alla som möter kunderna är 
positiva hela tiden, en i personalen som inte är det kan dra ner hela verksamheten. Om 
verksamheten expanderar till att bli för stor kan ägaren kontrollera att all personal har hans 
värdegrund och själen i företaget försvinner. En lojal kund är en nöjd kund och anledningen 
till att det är speciellt viktigt i en mindre stad tror Svensson beror på att mun till mun sprider 
sig fortare där eftersom kunderna har samma kontaktnät. Detta bidrar både till att potentiella 
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kunder kan få en negativ uppfattning om företaget och att befintliga kunder kan förloras av 
grupptryck (dvs. att om en kund går ifrån så tar denna med sig sina vänner). Därför är 
kundvården viktigt för att företagen ska ta hand om sina befintliga kunder, eftersom nöjda 
kunder lockar nya kunder, detta är Wahlander, Berglund och dessutom experten Svensson 
överens om. 
 
Vi anser att den personliga kontakten är någonting gymföretagen måste lägga en stor vikt på, 
av den anledningen att för det första är de ett tjänsteföretag där de inte har en konkret produkt, 
och för det andra för att personlig kontakt sker löpande i ett gymföretag. I ett gymföretag 
existerar det receptionister, personliga tränare och instruktörer och det är viktigt för kunderna 
att dessa personer är trevliga och positiva. Personalen i ett gymföretag ger en större effekt till 
kunderna än vad de själva kanske tror. Om vi tänker utifrån ett kundperspektiv, vill kunden gå 
till gymföretaget för att träna och bli motiverad. För att denna kund ska bli motiverad för att 
träna behövs en tränare där han eller hon själv är motiverad, positiv och energifull. Detta är 
enormt viktigt eftersom tränare ger kunderna en påverkan som leder till att de strävar efter 
mer och blir mer motiverad. Vad skulle en kund tycka om en instruktör på ett spinningspass 
skulle bara sitta där och cykla? Självklart hade kunden aldrig kommit tillbaka, kunden hade 
inte blivit motiverad att spinna mer och hade inte tyckt att det var roligt. Poängen är att 
gymföretaget måste ha en personal som är mycket mer än bara är trevlig och har ett leende på 
läpparna. 
 
Klemz uppdelning av komponenterna dvs. empati, försäkran och mottaglighet är bra, men 
företagen får inte glömma av att arbeta med samtliga även om de bör fokusera på vissa 
specifika komponenter. För vad händer om ett gymföretag inte har mottaglig personal för 
kunderna? Gymföretaget får svårt att tillfredsställa kundernas behov genom empati om de inte 
är tillgängliga för kunderna, dvs. mottagliga. Gymföretag i mindre städer bör lägga lika 
mycket vikt på empati, försäkran och mottaglighet för att skapa en relation till sina kunder där 
de har möjligheten att skapa en långvarig relation genom att just vara trevliga, mottagliga och 
kunna ge support till kunderna. 
 

4.8. Offensiv- & defensiv strategi 
Wahlander anser att behålla befintliga kunder är ett dagligt arbete och för det behövs det mer 
investeringar. Att behålla befintliga kunder krävs mer arbete från FeelGood än att få nya 
kunder. FeelGood strävar efter att arbeta mer med att behålla kunder. En annan faktor som 
Wahlander nämner är att företaget måste tänka på imagen de ger ut till kunder, speciellt till 
befintliga kunder. Behålla kunderna är väldigt viktigt speciellt när det är hög konkurrens anser 
Wahlander. Utöver det anser han att behålla befintliga kunder är grunden till att växa ännu 
mer och det leder till att man får nya kunder. Berglund berättar att: ”Givetvis är det möjligt, 
om produkten är tillräckligt bra stannar kunder och det leder till att nya kunder kommer, 
kunder lockar kunder”. Han poängterar vidare att kundvård är A och O. På Livingroom håller 
Szabo med om att det är möjligt att behålla befintliga kunder samtidigt som de lockar nya 
kunder.  
 
Wahlander, Berglund, Szabo och Svensson anser att den defensiva strategin är den viktigare 
än den offensiva strategin eftersom det kostar mer att skaffa nya kunder. Trotts detta kan 
företagen i en mindre stad enligt Svensson arbeta med att locka nya kunder och anser att de då 
bör paketera om utbudet som de redan har, för om företagen ändrar för mycket i sin tjänst 
känner inte de befintliga kunderna igen sig tillslut. Svensson tillägger dessutom att i en 
mindre stad är det förödande om de tappar en kund som är missnöjd, för den drar snabbt med 
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sig sina kompisar.  Därför tror hon mer på den defensiva strategin eftersom de då vårdar de 
kunder de har, vilket sprids och lockar fler kunder. När företagen får en kund bör de arbeta för 
att få en så lång relation som möjligt, de ska alltså inte bara fokusera på att få kunden att köpa 
ett kort utan sträva efter att kunden förnyar sitt kort när det går ut. På de sättet tjänar företaget 
generellt mer pengar.  
 
Branschåsikterna och expertens åsikt visar att gymföretagen både kan behålla befintliga 
kunderna och samtidigt locka nya kunder. Vi tror att företagen kommer att efter en tid luta sig 
tillbaka och fokusera endast på en av dessa strategier av den anledningen att de anser att det är 
lättare och locka nya kunder än att behålla befintliga kunder. De blir bekväma med att vara ett 
välkänt varumärke, men när de försummar den offensiva strategin förlorar de potentiella 
kunder och när de försummar den defensiva strategin förlorar de befintliga kunder. 
Gymföretagen hävdar att de fokuserar på bägge strategierna, men när vi observerar deras 
marknadsföring på marknaden ser vi att de fokuserar på den offensiva strategin och vi tror att 
gymföretagen borde arbeta mycket mer med de defensiva strategierna. Även om fokus läggs 
på offensiva strategier kan det genomföras mycket bättre genom att målgruppsfokusera sina 
kampanjer och utbud samt lära känna sina konkurrenter på marknaden. Gymföretagen bör 
därför hitta en balans mellan att regelbundet erbjuda de befintliga kunderna och de nya 
kunderna erbjudanden som t.ex. en ny form av gruppträning, tävling och prisrabatt.  
 

4.9. Sammanfattning analys 
Efter intervjuerna observerade vi att en verktygslåda med marknadsföringsstrategier behövs 
för gymföretagen i Skövde för att locka nya kunder samtidigt som de behåller sina befintliga 
kunder. Av den anledningen att vi märkte tydlig brist på marknadsföringsstrategier samt en 
brist på kunskap om dessa marknadsföringsstrategier. Vi utförde dessutom bedömningen att 
gymföretagen behöver en verktygslåda som är enkel att hantera eftersom de inte har mycket 
resurser i en mindre stad där de är ett regionalt företag. Av den anledningen kommer vi utföra 
vår verktygslåda till anpassbar till gymföretagen här i Skövde. Gymföretagen använder vissa 
marknadsföringsstrategier men har egentligen inte en riktig kunskap om dem, och oftast 
verkar det som att de inte riktigt vet vad de jobbar med. Vi observerade dessutom att samtliga 
gymföretagen ansåg att i nuläget har det blivit tuffare på marknaden med gymbranschen och 
istället för att möta den tuffa konkurrensen väljer de att luta tillbaka. Detta anser vi att det är 
riskabelt för gymföretagen av den förutsättningen att de befinner sig i en mindre stad som 
dessutom har ett mindre kundunderlag. Om ett gymföretag inte är ute på marknaden och 
konkurrerar med sina konkurrenter finns det en stor risk att de inte klarar sig i längden.  
 
Vi märkte att det finns en del brister och styrkor i gymföretagen som de inte är medvetna om. 
En del brister bestod av de inte har kunskapen om vissa strategier, eller t.ex. hur de ska 
segmentera. En del gymföretagen fastnar i det gamla tänkandet med att de segmenterade förr 
till en bred målgrupp och detta var lönsamt, men hur blir det i framtiden? Lönar det sig idag? 
En viss strategi kanske fungerade förr i tiden när konkurrensen inte var riktigt tuff och det inte 
var så många gymföretag i staden. Men kan de lita på att det skulle fungera fortfarande idag? I 
en mindre stad har gymföretagen mindre kundunderlag, detta förändras inte med tiden men i 
nuläget dyker det upp mer och mer gymföretag som de måste konkurrera med. Om detta 
faktum förändras borde inte då deras strategier med att segmentering ändras? Utvecklingen 
sker snabbt i takt med fitness utveckling, då måste gymföretagen vara med i svängarna samt 
ta till sig en del av den utvecklingen som sker. Det kan förekomma svårigheter för gym-
företagen när andra modernare gymföretagen tillkommer i en mindre stad, men det handlar 
om att jobba effektivare och besitta tankesättet hur kan vi bli bättre än dem?  
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Hänsyn måste dessutom fattas att gymföretagen befinner sig i en mindre stad, och att det inte 
behöver betyda att det är till någon nackdel utan att försöka locka kunder som har vänner som 
denne tar med sig till företaget. Hur kan gymföretagen då locka nya kunder? Gymföretagen 
kan utföra vissa kampanjer och ge ut vissa rabatt, men detta är inte tillräckligt nog de måste 
satsa i den interna företaget innan de ger sig ut till den externa miljön. Det interna i företaget 
behandlar om hur själva organisationen går till, vilka mått och vilka strategier de måste 
använda för att bli starka. Vilka är deras interna svagheter? De måste bli uppmärksamma på 
dem samtidigt som de måste jobba med sina svagheter för att bli starkare. Gymföretagen kan 
inte ge sig ut på marknaden om de har en svag organisation, hur ska dem då locka nya 
kunder?  
 
Detta gäller inte bara till för att locka nya kunder, hur är det möjligt för de om de vill behålla 
sina befintliga kunder samtidigt som de har en brister och svagheter i sin interna organisation. 
Hur ska de jobba med det interna i företaget? De ska självklart sätta först visioner, för att 
klargöra sina mål för att sedan veta hur de ska gå tillväga med det, och med vilka verktyg de 
ska gå tillväga för att just nå sina mål. Men detta är inte tillräckligt för gymföretagen de måste 
dessutom följa upp det de har genomfört, för att undersöka om det gav en bra eller dålig 
effekt. Därefter är gymföretagen mogen nog för att ge sig ut på marknaden i den externa 
miljön för att locka nya kunder samtidigt som de behåller sina befintliga kunder. Vid det 
tillfället ska gymföretaget betrakta vilka möjligheter de har samt hur de ska bli bättre än sina 
konkurrenter.  
 
Gymföretagen som vi intervjuade informerade oss att de flesta av dem inte brukar upprätta en 
SWOT-analys och att de inte brukar arbeta med en. Detta ska vi analysera mera om. Samtliga 
intervjupersonerna från gymbranschen underrättade oss att de har koll på deras konkurrenter 
rörande pris, utbud och medlemskap. De har alltså koll på hoten som finns ute på marknaden. 
De underrättade dessutom att de är unika på sina sätt, som t.ex. Actic som har en unique 
selling point med att de erbjuder sina kunder tillgång till simbassängen. Actic ansåg att detta 
var till en fördel till sig själva jämfört med de andra gymföretagen som inte kan erbjuda sina 
kunder detta. På så sätt är Actic unik och har en viss styrka. FeelGood upplyste oss om att de 
arbetar mycket med varumärkesidentitet och att själva varumärket förknippas med hälsovård 
som själva företaget står för. Detta ansåg Wahlander själv att de var duktiga med, alltså en 
styrka som gymföretaget har. Därefter underrättade samtliga intervjupersonerna från gym-
branschen att de alla har vissa svagheter i själva företaget, som t.ex. att de inte har följt upp 
genomslagskraften av vissa marknadsföringsstrategier.  
 
Vi observerade dessutom att samtliga gymföretagen har en stor brist på kunskap om 
marknadsföringsstrategier och hur de ska använda dessa för en lönsam utveckling. De var 
alltså medvetna om att de hade svagheter i själva företaget när de kunde erkänna att de inte 
har följt upp vissa aktiviteter som de har utfört tidigare. Om vi kopplar tillbaka till SWOT-
analysen som behandlar styrkor, svagheter, möjligheter och hot har gymföretagen analyserat 
tre av dessa. Alltså gymföretagen nämner att de inte behandlar SWOT-analysen men 
egentligen utför dem detta utan att vara medvetna om att de behandlar en SWOT-analys. 
Generellt kan det hävdas att företag i allmänhet analyserar hela tiden sina svagheter, styrkor, 
möjligheter och hot indirekt utan att de egentligen är medvetna om det. Vi tror inte på att 
gymföretag skulle kunna överleva på en marknad om de inte arbetade med en SWOT-analys 
indirekt eller direkt. För ett gymföretag ska kunna överleva och vara lönsam måste de 
behandla dessa kritier som behandlas i en SWOT-analys.  
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Sammanfattningsvis kan vi säga att gymföretagen arbetar med tre kritier i en SWOT-analys 
utan att vara medvetna om att de utföra dessa. Gymföretagen får dock inte glömma bort med 
att arbeta med att analysera vilka möjligheter det finns på marknaden. Detta är dessutom ett 
viktigt kriterium att utforska samtidigt arbeta med i gymföretaget. Efter genomförandet av 
intervjuerna fick vi inte upplysning om vilka möjligheter de själva tycker att det finns ute på 
marknaden. För självklart existerar det möjligheter för gymföretag ute på marknaden även när 
marknaden är tuff. Enligt oss existerar det flera möjligheter för gymföretagen som de kan 
tillhandhålla, till den grad att de blir medvetna om att de finns samt hur de kan ta till sig dessa 
möjligheter. Vi har diskuterat tidigare en del möjligheter för gymföretagen som t.ex. att 
segmentera till flera specifika målgrupper för att nå ut till så många kunder som möjligt, och 
att de ändra sitt basutbud till andra extra tjänster som ska ingå i ett medlemskap samt att de 
ska arbeta pararellt med offensiv och defensiv strategi för att inte försumma några kunder. 
 
Gymföretagen bör anse att själva verktygslådan är en möjlighet för dem att erhålla. Av vår 
verktygslåda får de den kunskapen de behöver av marknadsföringsstrategier som är anpassade 
för ett gymföretag i en mindre stad. Den är dessutom anpassad för ett gymföretag som inte har 
tillräckligt med resurser av den anledningen att gymföretagen befinner sig regionalt, och 
oftast brukar deras marknadsföringsavdelning befinna sig nationellt. Hänsyn måste dessutom 
tas till att det kan förekomma svårigheter för gymföretag som befinner sig regionalt och är 
långt ifrån det nationella kontoret där de har en egen avdelning som arbetar med vissa 
marknadsföringsstrategier. Den nationella marknadsföringsavdelningen kan inte anta att 
marknadsföring i Stockholm t.ex. är detsamma som i Skövde. Det är en del som skiljer sig, i 
största hand kundunderlaget och konkurrensen. I större städer finns det självklart mer 
konkurrenter men samtidigt som det existerar betydligt mycket mer kunder, i en mindre stad 
där det existerar ett visst kundunderlag, blir självklart gymföretagen hotade när ännu en 
konkurrent dyker upp på marknaden. Därefter måste gymföretagen upprätta en skarp 
marknadsföringsstrategi för att kunna konkurrera på marknaden när den är tuffare än i en 
större stad. Av den anledningen borde den nationella marknadsföringsavdelningen i ett 
gymföretag hjälpa till den regionala gymföretaget, genom att arbeta med att upprätta 
marknadsföringsstrategier som är anpassade för gymföretag i mindre städer.  
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5. Slutsats 
Eftersom vi har upptäckt faktorer som är utanför företagets kontroll måste de arbeta lite 
annorlunda med marknadsföringsstrategierna, därför har vi gjort en verktygslåda med 
anpassade marknadsföringsstrategier som rekommenderas till tjänsteföretag i mindre städer 
för att nå nya kunder och behålla befintliga kunder. I slutsatsen presenteras verktygslådan, 
diskussion av resultatet, hur validiteten och reliabiliteten blev samt fortsatta studier. 

5.1. Verktygslådan 
• Arbeta aktivt med segmenteringsprocessen som leder till fokus på målmarknaden 

Gymföretagen ska segmentera till flera specifika målgrupper för att nå ut till så 
många potentiella kunder som möjligt.  

 
• Arbeta mer med de sällsynta beteendefaktorerna 

Gymföretagen borde utvidga sina vanliga beteendefaktorer såsom musik och färg och 
fokusera sig mer på den kulturella beteendefaktorn, för att locka kunder med andra 
kulturer genom att erbjuda t.ex. afrikansk dans och salsa i som en träningsform.   

 
• Fokus på de adderade 3 ”p:na” i marknadsföringsmixen 

Med hjälp av dessa kan gymföretaget arbeta med att få den abstrakta tjänsten att bli 
mer konkret. Detta innebär emellertid inte att gymföretagen helt ska bortse från den 
traditionella marknadsföringsmixen.  
o Personer: Personalen ska vara positiva, motiverade och energifull för att kunden 

ska själv ska bli motiverad att träna ännu mera.  
o Processen: Det ska vara enkelt för kunden att få tillgång samt utnyttja tjänsten.   
o Fysiska bevis: En fin miljö och en positiv atmosfär som leder till att kunder vill 

komma dit oftare. 
 
• Konkurrera med hjälp av SWOT-analys och prisstrategi 

Gymföretagen måste arbeta med en SWOT-analys och bli medvetna om att de redan 
jobbar indirekt med en analys. Upprätta denna SWOT-analys som kan bli stark nog 
för att upptäcka företagets möjligheter ute på marknaden samtidigt som de 
konkurrerar bättre på marknaden med hjälp av denna analys. Upprätta en prisstrategi 
som har olika prisklasser för olika typer av målgrupper och för olika typer av tjänst.  
 

• Arbeta med att kunderna förknippas med varumärket.  
Arbeta mer med varumärkesbyggande och lägga mer fokus på varumärkesresponsen 
och varumärkesrelationen. Genom att skapa en identitet kopplad till varumärket får 
gymföretaget nya kunder och de befintliga kunderna stannar kvar eftersom de vill bli 
förknippade med varumärket. Gymföretaget kan locka fram en positiv uppfattning 
hos kunden genom att skapa en livsstil för kunderna och detta kan genomföras genom 
att de t.ex. säljer tröjor, vattenflaska, snacks och drycker med varumärkets namn.  

 
• Arbeta parallellt med defensiv och offensiv strategi 

Gymföretagen ska arbeta parallellt med strategierna vilket leder till att gymföretaget 
lockar nya kunder och behåller befintliga kunder samtidigt. Gymföretagen får dock 
inte glömma av att först och främst behålla de befintliga kunderna eftersom de leder 
till lojal relation och att befintliga kunder lockar nya kunder.  
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5.2. Diskussion om resultatet 
Vi har kommit fram till att det finns ett ökat behov av fysisk aktivitet och därför växer 
gymbranschen. Detta leder till att marknadsföringsverktyg behövs som bidrar till att 
branschens aktörer blir mer kraftfulla i sin marknadsföring. En observation som gjordes under 
undersökningen var att gymbranschen är duktiga på själva gymverksamheten, men inte 
arbetet med marknadsföringen. Det finns tydliga brister i arbetet med strategierna och ibland 
arbetar de inte ens med dem eller är dem inte ens medvetna om att de egentligen arbetar med 
strategierna. När gymföretagen inte har kunskapen om hur de ska arbeta med strategierna och 
inte förstår att det arbetet som de verkställer är en strategi leder det till att de inte lär sig av 
eventuella framgångar eller misstag. Av den anledningen anser vi att den här verktygslådan är 
tillämplig för gymföretagen i en mindre städer. Verktygslådan är enkelt organiserat för 
gymföretagen i en mindre städer med tanke på att de inte har tillräckligt med resurser för att 
utföra avancerade marknadsföringsstrategier. Den är enkelt organiserat för att det ska bli 
lättare för gymföretagen att utföra dessa strategier som är allmänna samtidigt som de är 
lönsamma.  Samtidigt gjorde vi bedömningen att ändra verktygslådan som blev presenterad i 
den teoretiska referensramen för att den ska bli mer anpassbar för gymföretagen i en mindre 
stad, där möjligheterna är inte så stora.  I vår verktygslåda tar vi med strategier vi anser att 
gymföretagen borde arbeta med samtidigt ta hänsyn till för att locka nya kunder och behålla 
befintliga kunder.   
 
Slutsatsen är att rörande segmentering och målgruppsfokusering måste gymföretaget 
segmentera till flera specifika målgrupper för att nå ut till alla potentiella kunder. Även om 
det var lönsamt förr i tiden att segmentera till en bred målgrupp måste de bli medvetna om att 
marknaden har blivit tuffare och att de måste försöka nå ut till så många kunder som möjligt 
och att alla känner sig utvalda. Gymföretagen måste bli medvetna om att de behandlar dem 
vardagliga beteendefaktorer såsom musik och färg, och att det inte utmärker företaget unikt. 
Utan att de måste utvidga sina beteendefaktorer genom att fokusera på den kulturella 
betendefaktorn genom att utveckla olika sorters kulturformer i form av träning. Detta lockar 
kunder samtidigt som det leder till att gymföretaget blir unikt.  Fokus ska dessutom läggas på 
de adderande 3 ”p:na” eftersom den är mer tillämplig än den traditionella marknadsförings-
mixen för ett gymföretag. Gymföretaget ska utbilda sin personal till att de ska vara positiva, 
och motiverade för att kunderna ska känna av denna effekt. Personer är viktigt för 
gymföretaget som är ett tjänsteföretag, när ett företag inte har en konkret vara påverkar 
personal och personerna i företaget tjänsten, när ett gymföretag har serviceinriktad personal 
upplever kunden tjänsten som konkret. På det sättet kan gymföretagen på ett lönsamt sätt 
ändra sin abstrakta tjänst till en konkret tjänst.  
 
Oavsett om gymföretagen genomför en direkt eller indirekt SWOT-analys måste de upprätta 
en analys och se till att den uppdateras rätt ofta för att konkurrera bättre på den tuffa 
marknaden. Ett bra tips är dessutom att ta hjälp av sina befintliga kunder för att få fram vad 
deras styrkor och svagheter består av.  På det sättet blir de medvetna samtidigt som de får 
fram vad kunderna tycker och tänker. Prisstrategin ska bli anpassad till tjänsten, och det 
lönsammaste sättet för gymföretagen är att de upprättar en prisstrategi som har olika 
prisklasser för olika typer av målgrupper och för olika typer av tjänst. Av den orsaken att 
gymföretagen ska segmentera till flera specifika målgrupper kan de upprätta olika prisklasser 
för dessa målgrupper. Inte för att det ska bli en orättvis fördelning utan att de har t.ex. 
studentrabatter till målgruppen studenter, eller att barnanpassning ingår i priset för kvinnor 
över 40 som är i den specifika målgruppen. Som tidigare diskuterat kan de dessutom besitta 
olika utbud vid sidan om tjänsten, som t.ex. ha ett guld medlemskap där träning ingår samt 
solarium ingår och då är priset på medlemskapet kanske lite högre än ett vanligt medlemskap. 
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När gymföretagen har en sådan anpassbar prisstrategi når de ut till flera olika målgrupper som 
är ute efter något som är anpassbart till dem. Kundernas behov blir dessutom uppfyllda och 
detta leder till att kunden själv kan välja ihop ett medlemskap som den önskar, och då anser 
den att medlemskapet är värt priset. Slutsatsen är att även om gymföretagen befinner sig i en 
mindre stad ska de inte känna att de är tvungna och följa varandras prisnivåer utan det 
viktigaste är att de bemöter kundernas behov samt kan erbjuda dem olika medlemskap till 
olika prisklasser. Detta leder till att de blir unika på marknaden och efterfrågad.  
 
Vi vet att gymföretaget arbetar med varumärkesbyggande, men dock försummar och glömmer 
bort varumärketsresponsen och varumärketsrelationen. Gymföretagen har flera möjligheter 
för att skapa en positiv uppfattning hos kunden som är relaterat till varumärket. Detta kan 
uppfyllas genom att de arbetar med de övriga verktyg i verktygslådan som, de adderande 3 
”p:na” och beteendefaktorerna, dessa kan just påverka varumärketssresponsen och varu-
märketsrelationen. Om kunden får en bra relation till gymföretaget genom att personalen är 
service-inriktad och att det existerar flera kulturformer som påverkar gymföretagets 
beteendefaktorer leder detta till att kunden förknippar allt det här med varumärket, för trots 
allt är gymföretaget varumärket. Slutligen leder detta till att kunden får en relation till själva 
företaget samtidigt som de får en relation till varumärket.  
 

5.3. Så blev trovärdigheten  
Efter undersökningens gång vill vi upprätta hur trovärdigheten blev under hela arbetsgången. 
Validiteten i studien är relativt hög eftersom vi har använt oss av intervjuer och litteratur-
studie som gav givande och uttömmande svar för att besvara problemformuleringen. Under 
mailintervjuerna var det ibland svårt att tolka svaren och pga. respondenternas tidsbrist har vi 
inte kunnat nå dem för att följa upp svaren, därför har vi i de fallen tolkat utifrån vår 
uppfattning. Dessutom uppmärksammade vi att vissa frågor under branschintervjuerna 
svarades med bakomliggande motiv. Respondenterna filtrerade svaren ibland för att inte 
avslöja brister i verksamheten.  
 
För att komplettera reliabiliteten genomförde vi mailintervjuer med Actic och Livingroom, 
medan expertintervjun var omfattande och givande. Svensson har undervisat oss vid några 
tillfällen, men bortsätt från det har vi ingen relation med henne därför kan det inte anses att 
reliabiliteten sänkts av det faktumet. Det fanns även mycket information till teorin och 
litteraturstudien även om informationen om hur företag bör agera i mindre städer var 
begränsad.  
 
När vi jämförde teoretiska referensramen med resultatet i empirin stämde de överens med 
varandra. Eftersom vi båda har tolkat alla delar i studien har vi fått ett bra slutgiltigt 
perspektiv. Därför anser vi att validiteten och reliabiliteten kunde ha varit högre, men att 
uppsatsen ändå har en hög trovärdighet.   
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5.4. Fortsatta studier 
Det skulle vara intressant för oss att se hur kunderna upplever att innehållet i strategierna 
påverkar deras köpmönster och hur vi upplever deras köpmönster, men detta skulle innebära 
ett omfattande arbete för att erhålla en hög svarsfrekvens.  
 
För oss hade det dessutom varit intressant att följa verktygslådan i praktiken genom att utföra 
en fallstudie på ett företag i en mindre stad och ett företag i en större stad inom 
gymbranschen. Eftersom vi genom den typen av studie skulle kunna se om verktygslådan är 
tillämplig i praktiken, för att sedan följa upp dess genomslagskraft. Studien skulle även visa 
om det finns en skillnad av genomslagskraften i en mindre stad jämfört med i en större stad.  
 
Vi anser även att en studie hade varit intressant om hur regeringen hjälper och hur de skulle 
kunna hjälpa gymbranschen med marknadsföringen genom att t.ex. sänka momsen på 
annonsering och tjänsten. Detta är fascinerande i och med att det finns ett behov av att höja 
folkhälsan, men inget konkret förslag på åtgärder verkar finnas.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Expertintervju  
1. Om ett tjänsteföretag är lokaliserat i en mindre stad, hur påverkas marknadsplanen av detta 

faktum? 
 

2. Hur påverkas marknadsföringsstrategierna av att det är mindre antal kunder i en mindre stad? 
 

3a. Använder sig tjänsteföretag i praktiken av de adderade 3P som Grönroos har implementerat i 
teorin? 

3b. Prioriterar tjänsteföretagen traditionella marknadsföringsmixen eller den nya?  
3c. Pris och påverkan är 2 element i marknadsföringsmixen, vilken av dessa två eller båda bör 

ett tjänsteföretag i en mindre stad satsa på.  
 

4a. Borde ett tjänsteföretag arbeta parallellt med marknadsföringsmixen och SWOT-analysen? 
4b. Bör ett tjänsteföretag i en mindre stad i sådana fall lägga mer vikt på att genomföra detta än 

ett tjänsteföretag i en större stad? 
 

5a. Skiljer sig överlevnaden för tjänsteföretag som är lokaliserade i en mindre stad jämfört med 
ett tjänsteföretag i en större stad?  

5b. I sådana fall hur?  
 

6a. Finns det något sätt för företag att segmentera till så många kunder som möjligt?   
6b. Hur mycket tänker tjänsteföretagen på att segmentera marknaden?  
6c. En nackdel till att segmentera till flera målmarknader är att det är kostsamt. Men vad kan det 

finnas för andra konsekvenser?  
6d. Måste ett tjänsteföretag i en mindre stad inrikta sig på flera målmarknader för att nå ut till 

olika kundsegment?  
 

7a. När ett företag arbetar i en mindre stad bör det arbeta med defensiva och offensiva strategier 
enligt Söderlund, offensiva strategier är när företagen försöker locka fram nya kunder, 
defensiva strategier är när företagen försöker behålla befintliga kunder. Är det möjligt att 
använda sig av båda strategierna i en mindre stad? 

7b. Kan dessa strategier även tillämpas i ett tjänsteföretag? 
7c. Varför ska just ett tjänsteföretag i en mindre stad använda sig av ovannämnda strategier (och 

inte tjänsteföretag i större städer)?  
7d. Kan ett tjänsteföretag behålla befintliga kunder och samtidigt locka nya kunder?  
7e. Kan ett tjänsteföretag på lång sikt arbeta med synsättet att försöka nå nya kunder och 

samtidigt behålla befintliga utan att tjänsteföretaget tar skada av det?   
 

8. På vilket annat sätt skiljer sig tjänsteföretagens arbete med strategier i en större vs mindre 
stad? 
 

9. Vilka andra strategiska tillvägagångssätt kan tillämpas för ett tjänsteföretag i en mindre stad?  
 

10. Vilka marknadsföringsstrategier kan rekommenderas till tjänsteföretag i en mindre stad för 
att nå nya och behålla befintliga kunder?  
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Bilaga 2 – Branschintervju 
1. Vilka ansvarar för marknadsföringen? Lokalt eller nationellt? 

 
2. Hur ser ni på processen att man kan locka nya kunder samtidigt som man behåller 

existerade kunder? 
 

3. Hur ser gymmarknaden ut i Skövde? 
 

4a. Upplever ni några problem med att ni befinner er i en mindre stad?  
4b. Förekommer det några svårigheter för marknadsföringen? 

 
5a. Vilka är era direkta och indirekta konkurrenter? 
5b.  Hur väl känner ni dem? 
5c. Vad skiljer er med dem? 
5d.  Hur ser eran SWOT-analys ut? 

 
6.  Vilka marknadsföringsstrategier använder ni er av? 

 
7.  Tänker ni på att beteendefaktorer som psykologiska, kulturella, personliga och social 

kan ge effekt till kunderna?  Som t.ex. musik? 
 

8.  Vilka är i första hand era konkurrensmedel? 
 

9.  Anser ni att det är något problem med att hitta nya kunder och samtidigt behålla 
befintliga kunder? 
 

10a. Hur går eran segmentering till? 
10b. Segmenterar ni in i målgrupper? 

 
11. Använder ni fetmaepidemin som ett argument för att nå fler kunder?  

  
 

 
 


