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ABSTRACT 
 
Titel: En ideell förenings databasanvändning 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Erikson Magnus och Lundmark Emil 

 
Handledare: Professor Lars-Torsten Eriksson  
 
Datum: 2008 Maj 
 
Syfte: En medlemsdatabas innehåller uppgifter om en organisations medlemmar som kan 
vara ett intressant underlag för beslut inom verksamheten. Allt fler organisationer utnyttjar 
medlemsdatabasen, då den kan underlätta i arbetet med att skapa en starkare relation mellan 
organisationen och dess medlemmar. Friskis&Svettis i Gävle vill bevara och underhålla 
relationen mellan föreningen och medlemmarna. Friskis&Svettis har idag en 
medlemsdatabas med personuppgifter som registrerar varje gång medlemmarna tränar.  
 
Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva Friskis&Svettis medlemsdatabas, se vilka 
möjliga användningsområden den har och vilka användningsområden som skulle underlätta 
i föreningens verksamhet.   
 
Nedan följer frågor vi arbetat efter: 
• Vad är en medlemsdatabas? 
• Vilka data finns idag i medlemsdatabasen och hur används den idag? 
• Hur påverkar Friskis&Svettis policy användningen av medlemsdatabasen? 
• Vilken möjlighet finns att använda medlemsdatabasen på ett mer effektivt sätt kopplat 

till verksamheten? 
• Hur kan medlemsdatabasen utvecklas? 
• Vilka behov har Friskis&Svettis av en medlemsdatabas? 

 
Metod: Vi har arbetat enligt en arbetsmodell som visar de fem delprocesserna vid en 
forskningsstudie. Vi har i teoridelen använt oss av sekundärdata i form av böcker inom 
områdena marknadsföring och metodlära. Empiridelen bygger främst på intervjuer av 
Friskis&Svettis anställda och föreningens medlemmar. Vi har även tagit del av den 
medlemsundersökning som Friskis&Svettis genomförde i November 2007 

 
Resultat & slutsats: En medlemsdatabas kan vara allt från ett enkelt medlemsregister till 
ett mer avancerat M.I.S (Management Information System). Den kan fungera som ett 
verktyg vid beslutsfattande men även som ett hjälpmedel för att stärka relationen mellan 
en organisation och dess medlemmar. Friskis&Svettis lagrar personuppgifter om 
medlemmarna i databasen och registrerar varje gång de tränar. Friskis&Svettis använder 
sig inte i någon större utsträckning av informationen i databasen. Vår uppfattning är att 
det är mer aktuellt för Friskis&Svettis att använda medlemsdatabasen som en 
informationskanal, än för att öka lönsamheten via kringprodukter och analysera 
medlemsunderlaget. 

 
Förslag till fortsatt forskning: Vi har i denna uppsats inte tagit någon hänsyn till den 
ekonomiska aspekten som en eventuell utveckling av medlemsdatabasen skulle medföra. Vi 
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har inte heller undersökt ifall det finns ett generellt behov hos medlemmarna av en 
medlemsdatabasutveckling. 
 
I och med att en utveckling och synkronisering mellan medlemsdatabasen och föreningens 
hemsida är omfattande, ser vi gärna fortsatta studier i att undersöka huruvida föreningens 
medlemmar är i behov av och är intresserade av en eventuell utveckling.  

 
I dag vet vi inte om det finns ett intresse hos föreningens medlemmar om en eventuell 
databasutveckling. Vi skulle gärna se att en undersökning genomfördes om en samlad 
medlemsdatabas för Friskis&Svettis riksorganisation är möjlig och av intresse för 
föreningen? 

 
Vi har i denna uppsats inte tagit hänsyn till den ekonomiska aspekten. Med bakgrund till 
detta ser vi gärna att en studie genomförs, med syfte att undersöka om det finns en möjlighet 
ur ett ekonomiskt perspektiv, att utveckla Friskis&Svettis medlemsdatabas?  
 
De lokala Friskis&Svettisanläggningar är ekonomiskt oberoende av varandra. En jämförelse 
mellan dem skulle kunna göras och där undersöka hur deras användning av databasen skiljer 
sig från varandra. 
 
Uppsatsens bidrag: Vi vill väcka en tanke hos Friskis&Svettis-Gävle om en eventuell 
utveckling av medlemsdatabasen.  
 
Uppsatsen har bidragit till att författarna har fått en god inblick i databasfrågor och ökad 
kunskap om utredande arbete och uppsatsskrivande. 

 
Nyckelord: Medlemsdatabas, relationsmarknadsföring, Friskis&Svettis, M.I.S. och 
kundvård. 
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Title: The use of an non-profit organizations member database. 
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Supervisor: Professor Lars-Torsten Eriksson  
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Aim: A members database holds information about an organisation members which can be 
used as an important tool in order to make important decisions for the organisation. More 
and more organisations utilize databases in order to improve relationships between the 
organisation itself and its members. Friskis&Svettis holds today a members database 
containing personal data which registers every members unique training session.  
 
The authors aim with this essay is to describe the members database of Friskis & Svettis. 
Further on it aims to investigate what possible range of adaptability there is as well as the 
range of adaptability which would facilitate the organisations activity.  
 
Below one will find a number of questions this essay is drawn upon.  

• What is a members database? 
• What data is currently in the database, and how is it currently being utilized? 
• How does Friskis&Svettis policies affect the utilization of the database? 
• What range of possibilities lies in utilizing the members database more efficiently if 

optimizing the database in the organisation? 
• How can the members database develop/expand further? 
• What are Friskis&Svettis need for a members database? 

 
 
 
Methodology: One has drawn upon a model which shows the five different stages at a 
study. For the theoretical part, secondary data in terms books in the fields of marketing and 
methodology has been used. The empirical study is based, mainly on interviews carried out 
with employees at Friskis&Svettis, as well as the members of Friskis&Svettis. Also, a 
members study carried out by Friskis&Svettis in November 2007 has been brought to use.  
 
Result & conclusion: A membership database can range from a plain membership list to a 
more advanced M.I.S (Management Information System). The database can function as an 
instrument for decision making, but it can also be used as a tool to strengthen the 
relationship between an organisation and its members. Friskis&Svettis store their members 
personal records in the database and list each time a member uses their facilities. 
Friskis&Svettis does not use the information in the database to a great extent. The authors 
apprehension is that optimal use of the members database for Friskis&Svettis ought to be by 
using the database as a channel of information, rather than striving to increase profitability 
through miscellaneous products and analysing the basis of members. 
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Suggestions for further research: This essay does not take any consideration regarding 
the economical aspect which possibly could be a result if optimizing the database. Neither 
has this essay investigated whether there is a need among the members to optimize the 
database.  

 
 

Since an optimization and synchronization between the members database and the 
organisations website is extensive, one could suggest that further studies ought to be 
recommended whether there is a need among the members to optimize the members 
database.  
 
Would a coordinated members database for Friskis&Svettis national organisation be 
feasible, and of use and interest of the organisation? 

 
Investigations on whether there from an economical aspect is possible to develop the 
members database of Friskis&Svettis. 

 
A comparison between local Friskis&Svettis organisations use of the members 
database. 

 
Essays contribution: Enlighten Friskis&Svettis-Gävle of the idea of develop the 
members database.  

 
The essay has contributed to the authors’ knowledge and insight in essay writing. 
 
Keywords: Members database, relations marketing, Friskis&Svettis, M.I.S and 
customer care
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1 Frågeställningar och syften 
I denna inledande del i vår uppsats ger vi en kort presentation om bakgrunden till uppsatsen, 
de problem vi vill ha analyserade och syftet med uppsatsen. Avslutningsvis kommer vi att 
presentera våra avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
 
Flera tjänsteorganisationer arbetar idag på mogna marknader. Då är det viktigt att värna om de 
befintliga medlemmarna en organisation har. Kostnaden att attrahera nya medlemmar kan 
vara större än att vara lojal och få befintliga medlemmar att stanna kvar.1 
 
En medlemsdatabas innehåller uppgifter om en organisations medlemmar som kan vara 
intressant för beslut inom verksamheten. Allt fler organisationer utnyttjar medlemsdatabasen 
då den kan underlätta i arbetet med att skapa en starkare relation mellan organisationen och 
dess medlemmar. 
 
Friskis&Svettis i Gävle vill bevara och underhålla relationen mellan sig och sina medlemmar 
och samtidigt attrahera nya. De hade under år 2007 en ökning av ca 500 medlemmar. Årligen 
sker också en drop-out.2 Friskis&Svettis har idag en medlemsdatabas med personuppgifter 
som registrerar varje gång medlemmarna är och tränar hos föreningen. Friskis&Svettis 
använder den som medlemsregister, kassafunktionen och inpasseringskontroll.3 
 
Friskis&Svettis sökte studenter för att utreda hur föreningens medlemsdatabas kan utvecklas. 
Med bakgrund av detta har vi valt att undersöka möjligheten till en eventuell 
medlemsdatabasutveckling.  

1.2 Problematisering  
 
Friskis&Svettis har idag en medlemsdatabas där information finns om medlemmarna. 
Föreningen vill ha hjälp med att undersöka vilka möjliga användningsområden den har idag 
och vilka utvecklingsmöjligheter föreningen skulle ha nytta av. För att kunna hjälpa 
Friskis&Svettis behöver vi utreda vad en medlemsdatabas är och hur den kan användas. Vi 
vill även undersöka ifall föreningens medlemmar har några idéer och förslag om 
medlemsdatabasen, för en framtida utveckling. 
 

• Vad är en medlemsdatabas? 
• Vilka data finns idag i medlemsdatabasen och hur används den idag? 
• Hur påverkar Friskis&Svettis policy användningen av medlemsdatabasen? 
• Vilken möjlighet finns att använda medlemsdatabasen på ett mer effektivt sätt kopplat 

till verksamheten? 
• Hur kan medlemsdatabasen utvecklas? 
• Vilka behov har Friskis&Svettis av en medlemsdatabas? 

 

                                                 
1 Echeverri & Edvardsson 2002 s. 194 
2 Intervju med Pialena Wihlborg 15/4 -08 
3 Ibid 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva Friskis&Svettis medlemsdatabas, se vilka möjliga 
användningsområden den har och vilka användningsområden som skulle underlätta 
föreningens verksamhet.   

1.4 Disposition 
 
Figur 1: Arbetsmodell som visar de fem delprocesserna vid en forskningsstudie.   

 
Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul 2008 

 
Vi har arbetat och lagt upp vår uppsats efter den arbetsmodell som Eriksson & Wiedersheim-
Paul (2008) tagit fram för forskningsstudier.  
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att begränsa oss till Friskis&Svettis i Gävle och hur föreningen kan utveckla sin 
medlemsdatabas. Uppsatsen behandlar inte databasens tekniska del. Tyngdpunkten ligger 
istället på den utveckling som medlemsdatabasen kan medföra ur ett 
marknadsföringsperspektiv. Vi har vidare inte tagit någon större hänsyn till den ekonomiska 
aspekten vad det gäller kostnaden för medlemsdatabasutvecklingen.   
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2 Planering och Informationssökning  
I detta kapitel redogör vi först om olika datainsamlingsmetoder och hur vi har gått tillväga. 
Därefter behandlas vikten av att ha ett kritiskt förhållningssätt till den information som 
samlas in. 
 

2.1 Datainsamling 
 
Det finns flera olika sätt att skaffa information till en uppsats. Eriksson & Wiedersheim-Paul 
(2006) menar att det finns tre viktiga parametrar som man behöver ta ställning till vid val av 
insamlingsmetod. Dessa är kostnad, kvalitet och tillgänglighet. En kompromiss är nästan 
alltid nödvändig eftersom det sällan går att få information till en låg kostnad, som håller en 
hög kvalitet under en begränsad tid. Informationssökandet är något som sker stegvis.4 
 
Det finns två tillvägagångssätt som är vanliga när data skall samlas in. Det första är att 
använda sig av material som redan finns, så kallad sekundärdata. Det andra är att på egen 
hand samla in ny information, så kallad primärdata.5 
 
Vi har främst använt oss av sekundärdata i form av böcker, inom områdena marknadsföring 
och metodlära till metod- och teoridelen. Den har vi funnit mestadels på Högskolan i Gävles 
bibliotek men även på Linköpings universitetsbibliotek. Vi har försökt använda oss av flera 
olika källor för att få olika infallsvinklar på de problem som litteraturen behandlar. Eftersom 
vi använt oss av flera källor anser vi att uppsatsen har en mer stabil grund och är mer giltig. 
Vi har medvetet valt att använda oss sparsamt av information från Internet, då vi anser att det 
kan vara svårt att kontrollera äktheten i dessa källor. De Internetkällor vi använt oss av är 
Friskis&Svettis egna hemsida och Pastell Datas hemsida. Den information vi använt oss av 
därifrån, anser vi vara tillförlitlig för det syfte det fyller. Vi har även tagit del av en kvantitativ 
medlemsundersökning av Friskis&Svettis Gävles medlemmar, som genomfördes i november 
2007 av Mistat AB.  
 
Vi har genomfört två intervjuer med anställda på Friskis&Svettis. Anledningen till att vi valt 
dessa personer är att vi anser att de har goda kunskaper inom det område uppsatsen behandlar. 
De har även olika befattningar och arbetsuppgifter vilket kan ge fler synvinklar på problemet. 
Vi har också intervjuat sex medlemmar för att få idéer och förslag till framtida användning av 
medlemsdatabasen. På grund av tidsbrist har vi valt att inte genomföra fler än sex intervjuer.  
 
Vår handledare Lars Torsten Eriksson har varit till hjälp i vår datainsamling, då han är dels är 
styrelseledamot i Friskis&Svettis, dels har en god kunskap om forskning kring 
marknadsföring. Han har hjälpt och handlett oss så att vi har kommit framåt i arbetet. 
 

2.2 Kritiskt förhållningssätt 
 
I uppsatsskrivandet är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt. Det vi läser i litteratur och 
hör i intervjuer behöver inte vara sant. Den som skrivit texten eller intervjuas har sin egen 

                                                 
4 Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006 s. 87 
5 Arbnor & Bjerke 1994 s. 241 
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referensram som återspeglas i det som skrivs eller sägs. Detta innebär inte att de försöker att 
lura eller vilseleda läsaren respektive intervjuaren. Dock måste vi ställa oss kritiska och inte 
bara godta all information.6 
 
En viktig del i detta är även att inhämta information från källor med olika synvinklar på ett 
problem. En allt för ensidig syn på ett problem kan lätt ge en felaktig bild av problemet. Olika 
grupper och organisationer i samhället kan ha intresse av att vinkla information till sin fördel 
och det kan därför vara viktigt att ställa sig kritisk till det man läser och hör.7 
 
För att använda sig av ett kritiskt förhållningssätt är det enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul 
(2006), viktigt att vid granskning av information att utgå från frågor som:8 

- ”Hur tillförlitliga källuppgifter bygger informationen på?”  
- ”Vad i informationen är fakta och vad är värderingar av fakta?” 
-” Finns kopplingar mellan intressegrupper och uppgifter så att viss 
information  lyfts fram och annan utelämnas?”9 

 
I uppsatsens teoridel har vi använt oss främst av litteratur kring begreppen marknadsföring, 
relationsmarknadsföring och medlemsdatabas. Vi är väl medvetna om att de olika författarna 
har egna värderingar som återspeglas i texterna. Med anledning av detta ställer vi olika 
författares teorier mot varandra för att få en mer rättvis bild av verkligheten. Vi har även 
använt oss av en del engelsk litteratur som har bearbetats och påverkats av oss, vilket kan ha 
medfört vissa feltolkningar. 
 
Vår information i empiridelen bygger främst på intervjuer av Friskis&Svettis anställda. Dessa 
personer är väl insatta i föreningens verksamhet och dess databasanvändning. I och med att 
vår studie genomförs med syfte till att undersöka huruvida en utveckling av föreningens 
databasanvändning är möjlig, ser vi inte någon anledning till att de skulle ge falska uppgifter, 
då uppsatsens syfte ligger i föreningens intresse.  
 
När det gäller intervjuerna av föreningens medlemmar, valde vi att göra dem anonyma. På så 
sätt tror vi att ärligheten ökar hos medlemmarna, då de inte utlämnar sig åt föreningen, vilket 
skulle kunna påverka svaret 

                                                 
6 Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006 s. 54 f 
7 Ibid s. 55 
8 Ibid 
9 Ibid s. 56 
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3 Teoretisk och praktisk referensram 
Uppsatsens teoridel kommer att till en början behandla begreppet relationsmarknadsföring. 
För att få en bredare bild av ämnet, har vi valt att jämföra olika författares syn på begreppet. 
Vidare tar vi upp hur informationssystem kan användas vid beslutsfattande. Därefter 
förklaras användningen kring en medlemsdatabas och beskrivs kort om hur de är uppbyggda. 
Avslutningsvis ger vi en kort sammanfattning och diskuterar de teorier vi anser vara mest 
centrala i vår studie. 
 

3.1 Relationsmarknadsföring 
 
Under de senaste tio femton åren har begreppet relationsmarknadsföring kommit att bli allt 
mer vanligt. Det finns ingen klar definition av begreppet relationsmarknadsföring. Den 
gemensamma nämnaren hos de författare (Gummeson (2002), Blomqvist m.fl. (2004), 
Echeverri & Edvardsson (2002)och Grönroos (2003)) vi har studerat, är att de alla är överens 
om att relationsmarknadsföring innebär ett långsiktigt samarbete mellan en organisation och 
dess medlemmar. Medlemslojaliteten och relationen är den centrala delen inom 
relationsmarknadsföringen.10 
 
Figur 2: Visar RM-modellen11 

 
Källa: Blomqvist mfl. 2004 

                                                 
10 Blomqviskt m.fl. 2004 s.22, Gummesson 2002 s.16, Grönroos 2003 s.10, Echeverri & Edvardsson 2002 s.46. 
De använder, som fler av de källor vi har med i vår uppsats, mer traditionella företagsbegrepp som kund, företag 
etc. Med anledning av detta har vi därför gjort en viss språklig anpassning för att tydliggöra teorins 
applicerbarhet inom vår exempelsektor, där lönsamhet inte är det styrande. 
11 Blomqvist använder i sin modell begreppet lönsamhet. Vi har istället använt begreppet expansion, då det 
passar vårt fall bättre.  
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Relationsmarknadsföring är inte enligt Blomqvist (2004) enbart en av delarna i den vanliga 
marknadsföringen, utan är i första hand en strategi och ett perspektiv. Konkreta investeringar, 
aktiviteter och utveckling av program, kan först göras då organisationens medlemssyn och 
strategi är fastslagen.12 
 
Det är på den operativa nivån som relationsmarknadsföringen möjliggörs, genom att med 
hjälp av olika verktyg och modeller, underlätta för organisationen att på ett effektivt sätt 
genomföra strategin.13 
 
Genom ett långsiktigt samarbete ökar även expansionen. Genom en högre medlemslojalitet 
minskar medlemsomsättningen, vilket bidrar till att organisationen inte behöver attrahera nya 
medlemmar i lika stor utsträckning. Dels är det billigare att behålla befintliga medlemmar än 
att locka till sig nya, dels bidrar de befintliga medlemmarna till att marknadsföra 
organisationen genom så kallad ”word-of-mouth”. Även spillet i marknadsföringen minskar. 
Eftersom medlemsbasen är känd, når kommunikationen ut till rätt mottagare och blir därmed 
mer kostnadseffektiv.14 
 
Relationsmarknadsföring handlar inte om att hitta enkla lösningar genom att exempelvis 
medlemskort trycks upp, större databas eller direktreklam till mottagaren. Även om dessa 
lösningar kan vara en del av arbetet, så är en förutsättning för att relationsmarknadsföringen 
skall fungera, att man lägger medlemsrelationen som grund för verksamheten. Målet skall 
vara att få medlemmarna att känna och uppleva ett värde av samverkan med organisationen, 
som i sig skapar en tillfredsställelse hos dem, vilket gör dem till lojala medlemmar.15  
 
De fyra viktigaste värderingarna i relationsmarknadsföring är enligt Gummesson (2002): 

 
• ”Marketing management bör ses som marknadsorienterad organisationsstyrning”. 

Med det menar Gummesson (2002) att marknadsföringen i en organisation inte bara 
påverkas av dem som arbetar på den marknadsföringsspecialiserade avdelningen, utan 
av samtliga som arbetar inom organisationen. De som leder och ansvarar för 
organisationens marknadsföring, måste även marknadsorientera hela organisationen.16 

 
• ”Långsiktigt samarbete och win-win”. Samarbetet är starkt betonat i 

relationsmarknadsföring. Organisationen och medlemmen skall ses som medparter 
istället för motparter. Båda parter ska vinna på samarbetet i ett plussummespel och det 
skall bli en så kallad ”win-win”- situation. Ett plussummespel innebär att värdet av 
relationen ökar mellan båda parterna, till skillnad mot ett nollsummespel där värdet 
mellan dem är konstant. Parterna skall även känna att relationen mellan dem är 
meningsfull. När villkoren är uppfyllda kan relationen bli långsiktig och bestående. 
Prioriteringen i relationsmarknadsföringen blir att öka relationernas livslängd med 
medlemmarna, till skillnad mot den traditionella marknadsföringen, där tyngdpunkten 
ligger i att attrahera nya medlemmar.17 

 

                                                 
12 Blomqviskt m.fl. 2004 s. 15 
13 Ibid. s. 22 
14 Ibid. s. 23 
15 Ibid. s. 15 
16 Gummesson 2002 s. 29 
17 Ibid. 
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• ”Alla parter i en relation har ansvar för det som händer”. Det är inte bara 
organisationens ansvar att en relation fungerar, utan det är även medlemmens. Initiativ 
på kvalitetsförbättringar kommer ofta från medlemmarna. Det gäller för en 
organisation att vara lyhörd för dessa, för att upprätthålla relationen.18 

 
• ”Relations- och servicevärderingar, inte byråkratjuridiska värderingar”. En del 

organisationer, präglas fortfarande av byråkratjuridiska värderingar. Dessa värderingar 
bidrar till att medlemmarna ses som en enhet och buntas ihop med varandra, istället 
för att ses som enskilda individer. De byråkratjuridiska värderingarna tror för högt om 
organisationens expertis, medan man ser medlemmen som okunnig. Synsättet värderar 
ritualer istället för att fokusera på slutresultatet. Relationsmarknadsföring handlar 
istället om att värdera service och relationen till medlemmarna. Synsättet ser 
visserligen att individer tillhör medlemsgrupper, dock i grupper som de själva har valt. 
Det är medlemmarna som skall ställas i centrum i och med att det är medlemmarna 
som är intäkternas källa. Organisationens uppgift blir istället att skapa ett värde för 
medlemmen. Det är enbart slutresultatet som räknas.19  

3.1.1. Kunden som medlem 
 
Man kan enligt Gummesson (2002) skilja på två olika typer av medlemskap, äkta och oäkta 
medlemskap. Det äkta medlemskapet är en klubb eller förening är av en icke-kommersiell 
karaktär. I de fall relationen är kommersiell och man vill välkomna alla som medlemmar, 
handlar det om ett pseudomedlemskap, dvs. ett oäkta medlemskap.20  
 
Gummesson (2002) beskriver i det senare fallet fyra olika förslag för att öka relationen med 
kunden via medlemskap. Det första är full valfrihet, vilket innebär att kunden själv kan välja 
om denne vill vara medlem eller ej. Oavsett vilket kunden väljer har denne rätt att utnyttja 
företaget fullt ut. Det andra förslaget är ett prisdrivet medlemskap. Med det menas att genom 
att vara medlem är man berättigad till mer förmånliga priser. Det tredje förslaget är ett så 
kallat intjänat medlemskap. Tanken med detta förslag är att man måste komma upp till en viss 
nivå, köpa för ett visst belopp för att bli berättigad till fördelar. Det sista förslaget är det 
Gummesson kallar för accessmedlemskap. För att över huvud taget ha tillträde, måste man 
vara medlem.21 
 
Enligt Gummesson (2002) är ett av de bästa sätten att skapa långsiktiga relationer med 
medlemmarna är att ge förmåner i förhållande till hur mycket de utnyttjar organisationen. Han 
tar upp exemplet med SAS som har deras medlemskort ”Eurobonus”. De erbjuder alla som 
ansöker om att vara medlem ett blått medlemskort, där de kan samla poäng för samtliga 
flygresor. Ju fler poäng de samlar, desto bättre förmåner. Förutom att medlemmarna samlar 
poäng som de kan utnyttja till gratis flygresor och hotellövernattningar, har de delat upp 
medlemskapet i tre olika nivåer, blå, silver och guld. För varje nivå man kommer upp i, får 
men bättre och bättre förmåner som är knutna till flygresandet.22  
 
 
 
                                                 
18 Gummesson 2002 s. 29 
19 Ibid s. 30 
20 Ibid s. 125 
21 Ibid s. 126 
22 Ibid s. 128 
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Idén med att ha ett medlemskap för kunden kan sammanfattas i tre punkter.  
• Kunden skall belönas genom trohet mot organisationen, som i sin tur skall få kunden 

att stanna hos dem och på så sätt öka deras marknadsandel. 
• Genom att få information om kunden, bygga upp ett CRM-system, som gör det lättare 

att öka relationen till kunden och göra medlemskontakten mer individanpassad. 
• Då konkurrerande organisationer skapar medlemskap, krävs det att samtliga gör detta, 

för att kunna vara kvar och konkurrera på marknaden.23 
 
3.1.2 Värde för medlemmen  
 
Varje gång en organisation har någon form av kontakt med en medlem sker ett medlemsmöte. 
Dessa utvärderas medvetet eller omedvetet av medlemmarna i positiva respektive negativa 
upplevelser. Skillnaden mellan en medlems förväntan på en tjänst och den tjänst de i själva 
verket upplever dvs. den upplevda kvaliteten, filtreras i och med den relation medlemmen 
upplever att den har med organisationen och avgör den så kallade medlemsupplevelsen. 
Medlemsmöten över tiden resulterar i den medlemsupplevda relationen. Ett enstaka 
medlemsmöte som håller sämre kvalitet än de övriga påverkar inte den medlemsupplevda 
relationen nämnvärt. Medlemmens alla upplevelser formar det som Blomqvist (2004) kallar 
för kundvärdet, i vårt fall värde för medlemmen, vilket innebär det värde relationen med 
organisationen har för medlemmen (de fördelar relationen ger, förhållande till den energi, tid 
och pengar medlemmen ger för att få dessa fördelar).24 
 
Figur 3: Modellen förklarar hur värde för medlemmen skapas25 

 
Källa: Blomqvist m fl. 2004 

                                                 
23 Gummesson 2002 s. 129 
24 Blomqviskt m.fl. 2004 s. 41 
25 Vi har i Blomqvist m.fl. modell bytt ut kund till medlem. 
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3.1.3 Medlemsrelationen. 
 
Magnusson & Forssblad (2003) menar att studier visar att bristande intresse hos 
organisationen är den klart största orsaken till att en organisation förlorar medlemmar. 
Amerikanska studier visar enligt Magnusson & Forssblad (2003) även att det lönar sig med 
goda kundrelationer, i vårt fall medlemsrelationer. De menar vidare att god medlemsvård ger 
följande positiva aspekter.26 
 

• Medlemmen blir mindre priskänslig. 
• Försäljningen av andra produkter i sortimentet ökar. 
• Medlemmen talar gott om organisationen till vänner och bekanta. 
• Säljkostnaderna kan minska. 
• ”Win–win” situation skapas. Nöjda medlemmar ger nöjd personal.27 

 
Grönroos (1998) menar att kundrelationens livscykel består av tre steg28. Vi har utgått ifrån 
dessa steg och anpassat dem så att de bättre kan appliceras på Friskis&Svettis. De tre stegen 
som finns i en medlemsrelations livscykel är initialskedet, köpprocessen och 
konsumtionsprocessen. I det första skedet gäller det att få den potentiella medlemmen 
intresserad av vad organisationen har att erbjuda. När detta har lyckats gäller det att få denne 
att teckna medlemskap och därefter konsumera den tjänst organisationen tillhandahåller. När 
medlemmen konsumerar tjänsten är det viktigt att den lever upp till det löfte som 
organisationen gett. I annat fall är risken att den upplevda kvaliteten bli sämre. Om tjänsten 
lever upp till de förväntningar medlemmen har, stärks medlemsrelationen och sannolikheten 
för att medlemmen är kvar och blir organisationen trogen ökar.29 
 
Marknadsföringen under konsumtionsprocessen är viktig så att inte cykeln bryts. Inträffar 
detta, har organisationen en missnöjd medlem som förmedlar en negativ ”word-of-mouth”. 
Sköter organisationen medlemsrelationen under medlemsrelationens livscykel på ett bra sätt, 
kan de inrikta sig på att serva gamla trogna medlemmar istället för att lägga all energi och 
resurser på att attrahera nya medlemmar. Detta är ofta dyrare än att skapa en god relation till 
de befintliga medlemmarna och få dem att stanna kvar i organisationen.30 
 
I början av livscykeln (initialskedet) är det nästan enbart ensidig kontakt från organisationen 
mot medlemmen, då främst genom marknadsföring. Vidare i köpprocessen fortsätter den 
ensidiga kommunikationen att dominera men viss dubbelriktad kommunikation uppstår, när 
personalen kommunicerar med medlemmen. Det är först under det sista skedet, 
konsumtionsprocessen, som den dubbelriktade kontakten tar överhand. Här spelar traditionell 
marknadsföring mindre roll, utan det är främst organisationens tjänst och hur den produceras 
som spelar stor roll.31 

                                                 
26 Magnusson & Forsblad 2003 s. 151 
27 Ibid 
28 Grönroos 2003 s. 21 
29 Ibid s. 22 
30 Ibid 
31 Ibid s. 24 
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3.2 Medlemsvård 
 
Medlemsvården är en viktig och naturlig del i och med den relationsbaserade 
marknadsföringen. Den stärker och bygger upp relationen mellan medlemmarna och 
organisationen.32 
 
Marknadsföringen handlar om att dels investera i medlemsrelationen, dels att ta hand om 
varje enskild medlem vid varje möte. En medlem som en organisation en gång lyckats få att 
pröva dess tjänster, är lättare att få att stanna, än att locka till sig nya medlemmar. De 
befintliga medlemmarna kommer tyvärr ofta i skymundan. En del tror att slutmålet har nåtts 
när man lyckats få en person att bli medlem och utnyttja organisationens tjänster. Det är 
istället bara är början av en långvarig relation.33 
 
Echeverri & Edvardsson (2002) hänvisar till en amerikansk studie som visar att majoriteten av 
all försäljning sker till befintliga kunder. Dock visar en annan undersökning att de allra flesta 
som blivit missnöjda av en tjänst, sällan köper tjänsten igen från samma organisation.34 
 
Kotler i Echeverri & Edvardsson (2002) menar att genom att satsa på en befintlig medlem, får 
man denne till att: 

- Rekommendera tjänsten/ organisationen till andra 
- Vara mindre känslig än nya medlemmar vad det gäller tillfälliga kvalitetsstörningar 
- Köpa igen 
- Köpa andra tjänster som organisationen har att sälja.35  

 
En medlem vill känna sig viktig och betydelsefull. Därför är det viktigt att kontinuerligt jobba 
mot medlemmen och att aldrig släppa sin uppmärksamhet från denne. Man får aldrig ta 
medlemmen för givet och tro att denne alltid finns kvar.  
 
Laura Liswood i Echeverri & Edvardsson (2002) har tagit fram fem punkter som hon anser 
vara viktiga i praktiken för en bra medlemsvård: 

- Kunskap om medlemsreaktioner - På något sätt (enkäter, intervjuer) bör 
organisationen mäta hur deras medlemmar upplever organisationens servicenivå. 

- Servicekvalitet och medlemstillfredsställelse - Konkreta standards bör sättas om t ex. 
väntetider, klagomålshantering och mål för medlemsnöjdhet. 

- Klagomålshantering – En organisation bör ge en generös och snabb 
klagomålsbehandling, vilket lönar sig i längden. Enligt hennes egna undersökningar 
återkommer femtiofyra procent av dem som blivit väl behandlade, jämfört med endast 
nitton procent av dem som behandlats mindre bra.36  

                                                 
32 Echeverri & Edvardsson 2002 s. 195 
33 Ibid 
34 Ibid 
35 Kotler i Echeverri & Edvardsson 2002 s. 195  
36 Liswood i Echeverri & Edvardsson 2002 s. 197 
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3.3 Beslutsfattande. 
 
Enligt Laudon & Laudon (2007) tar en mängd organisationer beslut utan att ha tillräckligt 
med information. Besluten grundas istället på gissningar och framtidsprognoser. Resultatet av 
detta blir att organisationen tappar medlemmar och kostnaderna stiger. Under de senaste tio 
åren har utvecklingen gått framåt och dagens system gör det möjligt för chefer och andra 
beslutsfattare att använda sig av aktuell information från den bransch de arbetar inom.37 De 
använder numer databaser för att skaffa sig information för att kunna fatta bättre beslut och på 
så sätt göra organisationen mer effektiv. De kan exempelvis genom databasen få reda på vilka 
tjänster som är mest populära och på så vis fatta bättre beslut för en mer effektiv 
organisation.38 

3.3.1 M.I.S. 
 
MIS står för Management Information System som fritt översatt till svenska blir 
ledningsinformationssystem. Kroenke (2007) beskriver det som ”The development and use of 
information systems that help businesses achieve their goals and objectives”39. MIS bygger 
på tre olika delar. Dessa är, utveckling & användning, informationssystem & verksamhetsm
och målsättning.

ål 
40 

 
Enligt Kroenke (2007) bygger alla informationssystem på fem grundstenar, även om de är 
olika komplexa. Detta är oberoende om systemen är stora eller små. Grundstenarna är 
hårdvara, mjukvara, data, tillvägagångssätt och människor.41 
 
Figur 4: Bilden visar de fem grundstenar, som enligt Kroenke, ett informationssystem bygger 
på. 
 

 
     Källa: Kroenke 2007
   
 
Utvecklingen och användningen av ett informationssystem är oftast avancerad. Systemen 
byggs inte av sig själv, utan det krävs att den som skall använda det är aktiv i utformningen av 
systemet. Givetvis kan inte alla besitta de kunskaper som krävs för att bygga och utforma 
systemet. Dock är det viktigt att de är med och specificerar de krav som ställs och vilka 
användningsområden som är viktiga för systemet.42 Utveckling av ett komplett 
informationssystem kräver utveckling av alla de fem grundstenar som vi tidigare nämnt43.  
 

                                                 
37 Laudon & Laudon 2007 s. 9 
38 Ibid s. 170 
39 Kroenke 2007 s. 5 
40 Ibid 
41 Ibid 
42 Ibid s. 6 
43 Ibid s 383 
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Anledningen till att en organisation har ett informationssystem är att det skall vara ett stöd för 
att organisationen ska uppnå sina mål. Man bör ställa sig frågorna, varför behöver vi ett 
informationssystem, vad kan informationssystemet hjälpa oss med och är det värt att investera 
i ett informationssystem? Detta är viktigt att ha i åtanke så att inte organisationen skapar ett 
informationssystem av fel anledning. Exempel på detta kan vara att de är rädda för att halka 
efter i den tekniska utvecklingen eller att en konkurrerande organisation satsar på ett nytt 
system. Det är kanske självklart, men Kroenke (2007) menar att organisationer ideligen 
skaffar sig nya system av fel anledning.44 
  
Laudon & Laudon (2007) definierar informationssystem som olika komponenter som är 
kopplade till varandra. De samlar, bearbetar, lagrar och sprider ut information som kan 
användas vid beslutsfattande och styrande av organisationen. Det kan även användas för att 
analysera problem och vara till nytta när nya tjänster skall tas fram.45 
 
Det finns enligt Laudon & Laudon (2007) tre aktiviteter som skapar information som är 
intressant för en organisation. Dessa är ingångsdata (input), bearbetning (processing) och 
utdata (output). Rådata kommer in först i systemet, det bearbetas så att informationen är 
användbar och hanterbar. Denna skickas därefter vidare ut till de personer i organisationen 
som skall använda den. För att utveckla systemet menar de att det är viktigt med feedback så 
att eventuella fel i det första steget kan rättas till.46 
 
Laudon & Laudon (2007) delar teori med Kroenke (2007), dvs. att MIS är bredare än bara den 
tekniska delen i ett informationssystem. MIS försöker skapa en bredare syn på 
informationssystem där även de anställda och användningen av datasystemet är en viktig 
del.47 
 
Figur 5: Bilden visar att effektiv användning av ett informationssystem kräver förståelse för 
alla modellens delar.  

källa: Laudon & Laudon  2007 
 

                                                 
44 Kroenke 2007 s. 7 
45 Laudon & Laudon 2007 s. 11 
46 Ibid s. 12 
47 Kroenke 2007 s. 5, Laudon & Laudon 2007 s. 13 
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Informationssystem är en del i organisationen och det är lätt att tro att det är teknologin som 
förändrar den. Laudon & Laudon (2007) hävdar att det istället solidariskt påverkar varandra. 
För att förstå hur en organisation använder sig av informationssystem, måste man veta om 
dess historia, uppbyggnad och kultur.48 
 
De anställda spelar en avgörande roll för hur informationssystemet fungerar. Har inte de 
anställda någon förståelse och inte vet hur de skall använda informationssystemet och den 
information som behandlas, används det inte optimalt, vilket leder till att systemet inte blir 
bättre än den personal som sköter det.49 

3.3.2 Närhet mellan kund och organisation. 
 
Laudon & Laudon (2007) menar att när en organisation känner sina kunder och ger dem den 
service de vill ha, brukar kunden svara med att konsumera mer.50  
 
De tar upp ett exempel där en hotellkedja i New York registrerade olika data om deras kunder 
i sin databas. Det kunde vara data om rumstemperatur, telefonnummer kunder ringde och 
vilka tv-kanaler kunden helst föredrog. Ett rum specialutrustades så att det blev styrt av en 
dator som var kopplad till den databas där all data fanns lagrad. När kunden senare checkade 
in nästkommande gång, specialanpassades rummet utefter den profil som databasen hade 
lagrat om denne. Hotellet använde även informationen i databasen för att identifiera deras 
bästa kunder och utformade specialerbjudanden utifrån vad dessa önskade.51 

3.4 Medlemsdatabas 
 
Organisationer som arbetar aktivt med att vårda relationen till deras befintliga medlemmar, 
behöver en databas, för att samla information om dem.52 Databasen kan fungera som 
hjälpmedel för löneutbetalning, betala leverantörer, ge medlemmar en god service och ta emot 
betalningar. Den kan även hjälpa till att effektivisera organisationen och bidra till bättre 
beslut.53 
 
Kotler & Keller (2006) definierar kunddatabas (vilket vi likställer med medlemsdatabas) som: 
”A costumer database is an organized collection of comprehensive information about 
individual customers or prospects that is current, accessible, and actionable for such 
marketing purposes as lead generation, lead qualification, sale of a product or service, or 
maintenance of costumer relationship.”54 
 

                                                 
48 Laudon & Laudon 2007 s. 13 
49 Ibid s. 14 
50 Ibid s. 8 
51 Ibid 
52 Echeverri & Edvardsson 2002 s.197 
53 Laudon & Laudon 2007 s. 170 
54 Kotler & Keller 2006 s. 162 
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En medlemsdatabas uppfyller tre kriterier som är nödvändiga för en bra medlemsvård: 
- Den bidrar med ett administrativt arbete som underlättar en dialog med medlemmen. 
- Den möjliggör lagring och kunskapsspriding om medlemmarna internt inom 

organisationen. 
- Den möjliggör för organisationen att styra mot en mer medlemsorienterad verksamhet, 

då den ger det beslutsunderlag som krävs.55 

3.4.1 Marknadsföring via medlemsdatabasen. 
 
Kotler & Keller (2006) menar att det är viktigt att en organisation känner sina medlemmar 
väl, vilket kan underlättas med hjälp av en medlemsdatabas. De menar vidare att många 
organisationer förväxlar medlemsdatabas med en adresslista. Skillnaden mellan dem är stor. 
En adresslista innehåller endast namn, telefonnummer och adress. En medlemsdatabas kan å 
andra sidan innehålla betydligt mycket mer information om medlemmen, som samlats genom 
medlemsmöten och andra aktiviteter mellan organisationen och medlemmen.56  
 
Smarta organisationer tar tillvara på alla tillfällen som ges då medlemmen kommer i kontakt 
med dem, för att samla in ny information till deras databas. Kotler & Keller (2006) menar att 
organisationer kan använda sig av sin databas på fem olika sätt. Dessa är:57 
 

• Identifiera potentiella medlemmar. I databasen kan det finnas personer som ännu 
inte har blivit medlemmar men som ändå genom någon form av kontakt med 
organisationen finns i databasen. Organisationen kan genom denna information ta 
kontakt och försöka locka personen till att bli medlem. 

• För att avgöra vilka medlemmar som skall få ett speciellt erbjudande. 
Organisationer kan sätta upp kriterier för idealmedlemmen för ett visst erbjudande och 
sedan söka i databasen efter medlemmar med liknande profil och därefter skicka ut 
erbjudande till dem.58 

• Fördjupa medlemslojaliteten. Genom att veta vad en viss medlem är intresserad av 
kan de skicka ut rabatter eller liknande som passar den specifika medlemmen och på 
detta vis skapa en starkare relation. 

• Få medlemmen att köpa igen. Genom att automatiskt skicka ut olika 
specialerbjudanden kan databasen vara ett effektivt verktyg att för att få medlemmen 
att pröva andra tjänster föreningen erbjuder. 

• För att undvika fel med medlemmen. Organisationen kan använda informationen i 
databasen för att undvika fel.  Ett exempelvis på detta kan vara att motverka att 
erbjuda samma medlem ett erbjudande två gånger och genom detta undvika onödig 
irritation som i värsta fall kan leda till att medlemmen går över till en annan 
organisation.59 

 

                                                 
55 Echeverri & Edvardsson 2002 s. 197 
56 Kotler & Keller 2006 s. 162 f 
57 Ibid s. 163 f 
58 Ibid s. 164 
59 Ibid s. 165 
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Det är inte alltid lönsamt att utveckla en medlemsdatabas. Kotler & Keller (2006) menar att 
det finns problem vid en medlemsdatabasutveckling.  Tre av dessa är: 
 

• Det kräver stora investeringar. Detta innebär inte enbart att det krävs att nya datorer 
köps in. Programvara, utbildning och eventuell nyanställning av personal, måste även 
införskaffas. Det krävs kunskap för att samla de data som kan vara till användning för 
organisationen. För en del organisationer kan det till och med vara bättre att avstå från 
att bygga en medlemsdatabas. Exempel kan vara organisationer inom branscher där 
medlemmarna över lag visar en låg lojalitet till varumärket eller när kostnaden för att 
införskaffa information om medlemmarna är stor. 

• Att få alla i organisationen att bli medlemsorienterade och använda 
informationen i databasen. Många anställda tycker att det är lättare att fortsätta som 
vanligt, som de arbetade innan införandet av databasen. 

• Alla medlemmar är inte villiga att vara med i databasen och kan känna att det är 
obehagligt att organisationen samlat så mycket information om dem. En del 
medlemmar vill inte vara med i databasen och detta måste organisationen vara 
medveten om. Att tydligt visa sin policy angående sekretessen i databasen och erbjuda 
medlemmarna rätten att inte behöva ge ut fullständiga personuppgifter, kan vara bra 
för att minska dessa problem. 

 
En medlemsdatabas underlättar till stor del då en organisation skall använda sig av 
direktmarknadsföring. En förutsättning för direktmarknadsföring är att organisationen har 
information om dess medlemmar, vilket finns i databasen. En stor fördel med 
direktmarknadsföring är att organisationen får direktkontakt med medlemmen. Det ger också 
medlemmen en möjlighet respondera gentemot organisationen och svara på erbjudanden. 
Databasen gör det även möjligt att registrera hur medlemmarna svarar.60 Även Kotler m.fl. 
(2005) menar att en bra medlemsdatabas är grunden för att lyckas med direktmarknadsföring. 
De menar att databasmarknadsföring innebär att bygga, upprätthålla och använda databaser 
för att kontakta medlemmar i syfte att sälja till dem.61  

3.4.2 Utformning av databas 
 
Utformningen av en databas sker i två faser, en uppbyggnadsfas och en underhållsfas. Vid 
uppbyggnadsfasen krävs det att man sätter en ambitionsnivå och bestämmer ett mål, därefter 
sätts resurser av för att uppnå detta. I en databas kan det finnas all möjlig information om 
organisationens kunder. Allt från den enklaste personuppgiftsdatan (namn, adress, telefon 
etc.) till mer avancerad beteendedata (order, respons, fritidsintressen).62 Det är dock viktigt att 
ha klart för sig vilka data som får finnas i databasen. Lag (1998:204) Personuppgiftslagen 
reglerar vilka uppgifter som får lagras i en Medlemsdatabas. Lagens syftet beskrivs i 1 §. 
”Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks 
genom behandling av personuppgifter63.” 

                                                 
60 Jobber 2004 s. 509 f 
61 Kotler m.fl. 2005 s. 832 
62 Echeverri & Edvardsson 2002 s. 197 
63 Gregow 2008 B s. 1247 
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3.4.3 Databashanterare 
 
För att kunna använda all de data som en organisation samlat ihop, krävs det en 
databashanterare för att kunna använda den. En databashanterare behövs för att kunna skapa, 
organisera, lagra och ge tillgång till de data som finns i databasen. Databashanteraren befriar 
användaren från att behöva förstå var och hur data är lagrad.64 En del blandar ihop databas 
med en databashanterare, även om de i själva verket är två helt olika begrepp. En databas är 
en samling av en mängd data av olika slag, medan en databashanterare är programvaran som 
hanterar all data.65 Programvaran hjälper till att hantera data i en databas genom lagring, 
uppdatering och återsökning.66 

3.4.4 Datalager 
 
När det gäller större organisationer kan det ofta förekomma olika typer av databaser, uppdelat 
på olika avdelningar eller distrikt. Då kan det vara svårt att ta reda på pålitlig information som 
speglar hela organisationen. Med hjälp av ett datalager kan detta underlättas. Det hjälper olika 
beslutsfattare i organisationen med att ge korrekt och historisk fakta. Data kommer från flera 
olika operativa system men sammansätts i datalagret och standardiseras så att det kan 
användas av alla i organisationen för beslutsunderlag. Flera organisationer använder sig av 
intranätet för att göra datalagret tillgängligt för alla inom organisationen.67   

3.4.5 Kombination av goodwill och medlemsdatabas 
 
Genom att utnyttja de goodwilltillgångar en organisation har och samordna dem med 
kunddatabasen, går det enligt Rapp & Collins (1988) att maximera utvecklingen av en 
organisations vinst och totala omsättning.68 Vi har bytt ut organisationens vinst och totala 
omsättning mot organisationens expansion. Tre av de fem faktorer som Rapp & Collins 
(1988) beskriver, går att applicera på vår exempelsektor. 

 
• Maximera medlemslojaliteten 

Detta kan göras genom olika åtgärder. Det handlar om att ge medlemmarna fördelar 
som gör det svårare för konkurrenterna att locka över medlemmarna till dem. Exempel 
på detta kan vara att skicka ut en medlemstidning några gånger per år som innehåller 
intressanta artiklar och rabatter som intresserar medlemmarna.69 

 
• Maximerat stöd mellan tjänster 

En organisation som har flera olika tjänster, kan med hjälp av sin medlemsdatabas 
presentera och locka medlemmarna till sitt övriga utbud genom att erbjuda dem 
förmånliga rabatter.70 

 

                                                 
64 Laudon & Laudon 2007 s. 165 
65 Kroenke 2007 s. 152 
66 Padron-McCarthy & Risch 2005 s. 615 
67 Laudon & Laudon 2007 s. 170 
68 Rapp & Collins 1988 s. 245 
69 Ibid s. 255 
70 Ibid s. 256 
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• Maximerad sortimentsbreddning 
Eftersom en organisations medlemmar uppskattar deras tjänster, är de ofta positivt 
inställda att prova nya tjänster som organisationen erbjuder.71 

 
När en organisation är inarbetad och har lojala medlemmar, kan de med hjälp av deras 
goodwill och medlemsdatabas locka kunderna till att köpa nya produkter som inte har en 
direkt anknytning till deras kärntjänst. Organisationen har i sin medlemsdatabas uppgifter på 
vilka vanor och värderingar medlemmarna har. De kan genom detta erbjuda individanpassade 
tjänster och produkter som stämmer in på varje enskild individ.72 Rapp & Collins (1988) 
illustrerar detta genom ett exempel från Jack Daniel´s. De driver ett postorderföretag 
”Lynchburg Hardware General Store” vid sidan av Jack Daniel´s huvudprodukt Whiskey, 
som säljer lantprodukter som speglar Jack Daniel´s identitet. Genom att ha en 
informationsetikett på deras flaskor riktar sig de direkt till de potentiella kunderna. Genom att 
marknadsföra produkterna med Jack Daniel´s logotype, stärker detta katalogens 
dragningskraft. Jack Daniels får samtidigt ”gratisreklam” genom att kunderna går med Jack 
Daniels logotype på deras kläder.73  

3.4.6 Uppdatering och specialriktad marknadsföring. 
 
För att få en effektivare kommunikation mellan en organisation och dess medlemmar, krävs 
det att den informationen som finns i databasen är användbar och uppdaterad. Med hjälp av 
databasens information kan organisationen effektivisera sin reklam genom att skicka ut 
erbjudanden och reklam till dem som kan tänkas vara intresserade utifrån den information 
som finns i databasen. Det är även viktigt att följa upp hur medlemmarna reagerar på de olika 
erbjudandena.74 
 
3.5 Sammanfattning av vårt teoretiska perspektiv  
 
Då vi upplever vår teoretiska referensram som bred, sammanfattar och kommenterar vi här de 
teorier och begrepp som vi anser vara de mest centrala i vår studie. Detta gör vi för att ge en 
sammanfattande bild av de valda teorierna, både för oss som författare och för läsaren.  
 
Relationsmarknadsföring handlar om att skapa bättre och långsiktiga relationer med en 
organisations medlemmar. Vi ser att det finns flera fördelar med denna typ av 
marknadsföring. Medlemmarna blir mer nöjda med organisationen, vilket leder till att 
medlemsomsättningen minskar och organisationen behöver inte anstränga sig i lika stor 
utsträckning för att attrahera nya medlemmar. Vi tror även att den typ av organisation som vi 
genomför vår studie åt, får s.k. ”gratisreklam” då medlemmarna själva fungerar som 
marknadsförare via ”word-by-mouth”, vilket i sin tur kan leda till att organisationen 
expanderar. Genom att använda medlemsdatabasen kan organisationen skapa sig en bättre 
bild av medlemmarnas behov, för att skapa en bättre relation till dem. 
 
Medlemmens samtliga upplevelser från organisationen formar enligt Blomqvist m.fl. (2004) 
ett värde för medlemmen, dvs. de fördelar relationen ger, förhållande till den energi, tid och 
pengar medlemmen ger för att få dessa. Det är viktigt för organisationen att vårda och visa 

                                                 
71 Rapp & Collins 1988 s. 258 
72 Ibid s. 242 
73 Ibid s. 243 
74 Magnusson & Forssblad 2003 s. 163 
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intresse för medlemmen för att undvika att relationen bryts. Vi ser att medlemsdatabasen kan 
vara ett verktyg för att underlätta för organisationen att skapa ett värde för medlemmen.  
 
Medlemsdatabasen lagrar information om organisationens medlemmar och kan hjälpa till att 
styra mot en mer medlemsorienterad verksamhet.  Med en medlemsdatabas kan man 
identifiera potentiella medlemmar, fördjupa medlemslojaliteten, undvika fel med medlemmar, 
ge specialerbjudanden till utvalda medlemmar och på så sätt lättare få medlemmen att stanna 
kvar i organisationen. 
 
Vi delar uppfattning med Laudon & Laudon (2007) och Kroenke (2007), som menar att det 
krävs en bredare syn än att enbart investera i ett nytt datasystem. Personalen måste 
exempelvis ha tillräckligt med kompetens för att medlemsdatabasen skall kunna användas på 
ett effektivt sätt. 
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4 Metoder och datainsamling 
Vi redovisar i detta kapitel den metod vi använt oss av för att samla vår empiri. Därefter 
presenteras fakta om föreningen och den medlemsundersökning som genomfördes åt 
Friskis&Svettis år 2007. Avslutningsvis behandlas resultatet av de kvalitativa intervjuer vi 
genomfört med anställda och medlemmar på Friskis&Svettis-Gävle.  

4.1 Kvalitativ och kvantitativ 
 
Det finns två olika typer av studier, kvantitativa respektive kvalitativa. Den kvantitativa är en 
studie som behandlar numerisk data och används då man exempelvis skall undersöka hur 
många studenter som har daglig tillgång till bil. Ett krav för att denna typ av undersökning 
skall fungera, är att det finns en bestämd förutsättning (har du tillgång till bil eller inte). Den 
andra typen av studier kallas för kvalitativ. De är inte lika enhetliga som de kvantitativa. 
Exempel på kvalitativ studie kan vara personliga intervjuer med nyckelpersoner i en 
organisation.75 
 
Vi använder oss av kvalitativ data. Redan vid första handledningen fick vi klart för oss att en 
kvantitativ ansats skulle bli allt för tidskrävande. Vi anser även att en kvalitativ studie är mer 
fördelaktig i vår undersökning. Eftersom vårt syfte med uppsatsen är undersöka 
medlemsdatabasens möjliga användningsområden, anser vi att de tillfrågades värderingar och 
djupare åsikter är viktigare än statistiska uppgifter.  
 
Vi tar dock del av en tidigare kvantitativ medlemsundersökning som genomfördes av Mistat 
AB i november 2007, där 1550 medlemmar tillfrågades, varav 709 svarade. Detta ger en 
svarsfrekvens på ca 46 %, vilket enligt Mistat AB är en normal svarsfrekvens. Den behandlar 
främst hur nöjda medlemmarna är med föreningen och speglar den typ av kvantitativa 
uppgifter som kan lagras i en databas. 

4.1.1 Intervjuer och enkätundersökning 
 
Vid en intervju eller enkätundersökning finns det en del frågor man bör ställa sig. I god tid 
före intervjun eller enkätundersökningen är det viktigt att ha klart för sig vad målet är med 
intervjun och vad dess data skall användas till. Det är dessa faktorer som till stor del styr hur 
pass omfattande undersökningen blir. Innan undersökningen genomförs måste den grupp som 
skall undersökas bestämmas och avgränsas.76 
 
Efter att detta är gjort skall ställning tas till vilken metod som är bäst för att samla in den 
information som eftersöks. Frågor som är viktiga att ställa sig är ifall en intervju skall 
användas och i sådana fall hur den skall genomföras, telefon eller ett personligt möte. Passar 
istället en enkätundersökning, bör man ställa sig frågan om den skall ske via brev, e-post eller 
delas ut personligen.77  
 

                                                 
75 Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006 s. 120 
76 Ibid s. 97 
77 Ibid 
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När allt detta är bestämt är det tid för att bestämma hur frågorna skall vara utformade. Här 
finns det flera aspekter att ta ställning till. Exempel kan vara om det skall vara frågor med 
bestämda svarsalternativ eller om intervjupersonen själv skall formulera sina svar. Det bör 
även begrundas ifall frågorna skall ges i förväg eller om de ges i samband med intervjun.78  
 
Efter intervjun / intervjuerna skall informationen bearbetas. Källkritiken är viktig i detta fall. 
Det finns flera frågor man bör ställa sig. Är den intervjuade personen rätt person för 
undersökningen?, har den intervjuade den kunskap som krävs för att besvara de frågor vi 
ställt?, har utformningen av frågorna/frågeformuläret gjort att det uppkommit missförstånd?, 
etc. Upptäcks det att det föreligger oklarheter på något plan, bör ny kontakt tas. Information 
kommer att falla bort. Fast det är viktigt att hålla bortfallet på så låg nivå som möjligt och 
fundera på vilken påverkan detta kan ha på slutsatserna som senare kommer att dras. Här bör 
även läsarna informeras om att dessa brister finns, för att göra dem medvetna om detta.79 
 
Vi ansåg att personliga intervjuer var det bästa alternativet då vi tycker att det är lättare att 
skapa en givande konversation, än genom telefonintervjuer. Vi valde att intervjua två 
anställda i föreningen. Den första intervjun vi genomförde var med Pialena Wihlborg som är 
verksamhetschef i föreningen. Den andra intervjun var med Henric Anderung som är 
receptionist med gymansvar. 
 
Före intervjuerna valde vi att på förhand skicka ut intervjufrågorna så att de kunde förbereda 
sig inför intervjun och ge mer genomtänkta svar. Vi är väl medvetna om att de spontana 
reaktionerna minskar när intervjupersonerna får frågorna i förväg. Men anser vi att fördelarna 
med detta tillvägagångssätt, är större än nackdelarna. Vi har också genomfört en 
telefonintervju i efterhand med Henric Anderung, där vi ställt kompletterande frågor. 
  
Vi har även intervjuat sex medlemmar från Friskis&Svettis. Fyra av dem är kvinnor och de är 
i varierande åldrar (21- 73 år). Urvalet gjordes för att få åsikter från medlemmar i olika åldrar. 
Av de medlemmar som tränar på Friskis&Svettis är 74% av dem kvinnor, därav fördelningen 
mellan könen av de intervjuade80. Vi är väl medvetna om att det är för få intervjuer för att få 
en generell och rättvisande bild som speglar medlemmarnas åsikter. Vi har dock inte 
genomfört dessa intervjuer med detta syfte, utan de syftar istället till att få idéer och 
synpunkter från utvalda medlemmar. 
 
De medlemmar vi valt att intervjua, gjordes vid spontana besök på Friskis&Svettis lokaler 
samt på Högskolan i Gävle. Dessa personer valde vi att hålla anonyma för att de inte skulle 
påverkas och för att få ett ärligare och mer tillförlitligt svar. Vi valde att inte förbereda dessa 
personer med frågor före intervjun. Dels för att personerna var slumpvis utvalda, dels för att 
vi här eftersträvade spontana svar. 

                                                 
78 Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006 s. 97 
79 Ibid s. 97 f 
80 Intervju Henric Anderung 16/5 -08 
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4.1.2 Validitet och Reliabilitet  
 
När empiriskt material skall analyseras är det viktigt att veta hur tillförlitligt det är. Det finns 
två viktiga begrepp i dessa sammanhang, validitet och reliabilitet. Validitet innebär att det 
som mäts verkligen är det som man avser att mäta och reliabilitet innebär att en mätning skall 
vara utförd på ett tillförlitligt sätt. Om samma mätning och angreppssätt görs av flera andra 
undersökare och de kommer fram till samma resultat, innebär det att mätningen har en hög 
reliabilitet. Validiteten är viktigare än reliabiliteten på ett mätinstrument. Om instrumentet 
inte kan mäta det som mätningen menar, har det ingen betydelse ifall mätningen är dåligt 
utförd.81 
 
Vi har gjort två intervjuer med personer som är anställda på Friskis&Svettis. Anledningen till 
att vi valt dem, är att vi anser att de har goda kunskaper inom det område som uppsatsen 
behandlar, dvs. är mest insatta i föreningens medlemsdatabas. För att få olika synvinklar på 
problemet valde vi att intervjua personer med olika befattningar och arbetsuppgifter. De 
frågor vi ställt vid intervjuerna har utformats med utgångspunkt från vårt syfte med denna 
uppsats. Detta är två variabler som vi anser bidrar till ökad validitet. De medlemmar som vi 
intervjuat har ingen eller mycket liten kunskap om medlemsdatabasen. De frågor som vi ställt 
till dem behandlar mer hur de upplever organisationen och deras relation till den. Dessa 
intervjuer genomfördes även med syfte att ge idéer och förslag på förbättringar. Detta gör att 
vi bedömer att även dessa intervjuer håller en hög validitet.  
 
Vid intervjuerna har båda författarna varit närvarande. Detta är något som vi anser höjer 
validiteten då båda kan ställa följdfrågor och iaktta kroppsspråk etc. Under intervjun 
förtydligade vi de begrepp vi ansåg behöva förtydligas. Detta för att minimera risken för 
missförstånd, då begrepp kan tolkas olika från person till person. 
  
Intervjufrågorna skickades i förväg till Pialena Wihlborg och Henric Anderung via e-mail så 
att de hade god tid att förbereda sig och samla in det material som behövdes. Vi ansåg att det 
var viktigare att intervjupersonerna var väl förberedda, än att de gav spontana svar. 
 
Medlemsundersökningen vi har tagit del av är genomförd av ett erkänt 
marknadsundersökningsföretag där 709 medlemmar medverkade. Vi anser med bakgrund av 
detta att undersökningen håller en hög reliabilitet. De intervjuer vi har genomfört med 
föreningens medlemmar, är få i antal och medför därför en lägre reliabilitet.  Tanken med 
dessa intervjuer är återigen inte att spegla en generell bild av medlemmarnas åsikter, utan 
enbart ge idéer och förslag. 

                                                 
81 Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006 s. 60 ff 
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4.2 Friskis&Svettis 
 
Friskis&Svettis Gävle är en ideell förening och startades 1984. Sedan 2005 finns föreningens 
huvudlokal vid stortorget i centrala Gävle. På huvudkontoret finns sju personer anställda. 
Deras verksamhet finns även i Royals- och Fjäranhöjders lokaler82. Friskis&Svettis i Gävle är 
en del av den stora nationella Friskis&Svettis- föreningen som har över 440 000 
medlemmar83. År 2007 hade Friskis&Svettis 6739 medlemmar och ca 150 funktionärer84. 
Med funktionär menas värdar och ledarinstruktörer. De utbildas i Friskis&Svettis 
gemensamma utbildningsverksamhet som styrs av Friskis&Svettis riksorganisation.85 I 
verksamheten finns bland annat spinning, gympa, step, crosstraining gym, aerobics och 
stavgång86. Varje förening är fristående och sköter sin egen ekonomi samt lägger upp sin egen 
träning. Samtliga som tränar på Friskis&Svettis är föreningens medlemmar, dvs. att det finns  
inte klippkort utan enbart medlemskap.87 
 
Föreningen har i dagsläget enbart ett fåtal produkter för försäljning. Dessa säljs vid 
receptionen och är alla knutna till träning och hälsa. Exempel på produkter som säljs är 
träningsdvd och profilkläder.88 
 
Enligt Friskis&Svettis själva är det viktigt att de som tränar tycker att träningen är rolig och 
känner att det är lustfyllt. Visionen är att ”alla ska le när de tänker på träning”89. Föreningen 
menar att träningen inte skall vara styrd av tvång, utan skall istället motiveras genom lust, för 
att det är kul att träna. Föreningen vill att de som tränar skall längta till nästa träningspass. 
Leendet står i fokus och enligt Friskis&Svettis själva finns all den kompetens, som behövs på 
en träningsanläggning.90  Riksorganisationen har tagit fram fem dokument som internt inom 
föreningen kallas för ”The Big Five”, som har i syfte att vägleda de lokala föreningarna91. 
Riksorganisationen har även satt upp nio mål som utåt visar vad de lokala föreningarna 
gemensamt strävar efter. 
 
Friskisk&Svettis riksorganisations mål: 

• ”Fler leenden 
• Våra funkisar känner till, känner för och lever våra gemensamma värderingar 
• Vi erbjuder träning för alla 
• Vi står fria och ingår aldrig samarbeten som på något sätt begränsar vår rörelsefrihet 
• All utveckling av våra träningsformer och andra erbjudanden skall ske utifrån våra 

värderingar och vägval 
• Vi har en stödjande och tilltalande anda som skapas genom värdebaserat ledarskap 
• Främja frivilligheten och idealiteten samt belöna funktionärer genom möjligheter till 

utveckling, tillhörighet och arbetsglädje  
• Vi skall synas i media 

                                                 
82 http://web.friskissvettis.se/historia___2515.aspx  13/5-08 09.55 
83 http://web.friskissvettis.se/faktaakut___2036.aspx 10/4-08 10.15 
84 Intervju med Pialena Wihlborg 15/4 -08 
85 Ibid 
86 http://web.friskissvettis.se/historia___2515.aspx  9/4 -08 14.25 
87 Intervju med Pialena Wihlborg 15/4 -08 
88 Ibid 
89 http://web.friskissvettis.se/varsynpatraning___144.aspx 10/4 -08 14.35 
90 http://web.friskissvettis.se/id___2514.aspx  9/4 -08 14.44 
91 Intervju med Henric Anderung 17/4 -08 
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• Vi vill vara en halv miljon leende människor år 2008 ”92 

4.3 Medlemsundersökning 
 
Mistat AB genomförde i november 2007 i uppdrag åt Friskis&Svettis en omfattande 
medlemsundersökning, där de erbjöd de lokala föreningarna att delta. Gävleföreningen valde 
att medverka och enkäter skickades ut via e-mail till 1550 medlemmar där 709 av dem 
svarade.93  
 
Figur 6: Diagrammet visar hur nöjd eller missnöjd medlemmarna är med föreningen 
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Källa: Medlemsundersökning 
 
Undersökningen visar att nästan 90% av de tillfrågade medlemmarna är nöjda eller mycket 
nöjda med Friskis&Svettis i Gävle, varav över 41% är mycket nöjda. Detta kan jämföras med 
de 0,7% som inte alls är nöjda med föreningen. 
 
Resultatet av hur väl föreningen motsvarar medlemmarnas förväntningar, är i stort sett 
identiskt med hur nöjda medlemmarna är med föreningen. Friskis&Svettis mål är att 
medlemmarna skall ha roligt när de tränar hos dem. Detta bekräftas i undersökningen där över 
90% av de tillfrågade instämmer om påståendet. I stort sett samtliga av de tillfrågade upplever 
att alla är välkomna att träna hos föreningen. När det gäller huruvida Friskis&Svettis bryr sig 
om sina medlemmar, visar undersökningen ett något lägre resultat, även om över 70% 
upplever föreningens omtanke.94 
 
Undersökningen gav även möjlighet för medlemmarna att lämna specifika önskemål. Flera 
efterfrågade mer specialerbjudanden, dels genom rabatterade priser t ex. arbetslöshetsrabatt 
och graviditetsersättning (då man inte kan träna), dels mer riktade träningspass för en smalare 
målgrupp (gravidjympa). En del hade förslag om att kombinera träningskorten med andra 

                                                 
92 http://web.friskissvettis.se/vagval___158.aspx  21/5 -08 17.10 
93 Intervju med Henric Anderung 16/5 -08 
94Medlemsundersökning 2007 
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lokala Friskis&Svettisföreningar, då de själva pendlar och har behov av att träna på fler 
platser.95  
 
Ett förslag som återkommer från medlemmarna är att utveckla hemsidan. Förslag finns om att 
använda hemsidan för att underlätta passbokningen, ge aktuell information angående 
tidsändringar, informera vilken musik som spelas på de olika passen, lämna feedback, etc.96  
 
Ett par av de tillfrågade önskar att föreningen skulle bli bättre på att informera om rätt kost 
och hur man tränar (rätt träningsrörelser). De menar att det ibland känns pinsamt att använda 
vissa maskiner då de inte vet hur de skall gå tillväga. En annan av de tillfrågade anser att det 
är viktigt att på något sätt mäta prestationen och om den förbättras, för att öka motivationen97. 
 
En återkommande reaktion är att flera av medlemmarna inte anser att bokningssystemet har 
någon bra lösning. Alla pass går inte att förboka vilket flera saknar. Somliga av de pass som 
går att förboka, blir fullbokade bara någon minut efter det att förbokningen kan ske, vilket 
flera upplever frustrerande då de måste vara inloggad precis på minuten. En medlem känner 
att bokningssystemet är onödigt krångligt och påverkar miljön, i och med att pappersbiljetter 
används som bevis att man har bokat. Denne menar att det vore betydligt smidigare ifall man 
bekräftade bokningen då man drar kortet när man går in i hallen och på så vis slippa 
pappersbiljetterna98. 

4.4 Relationsmarknadsföring 
 
Friskis&Svettis sätter leendet i centrum och använder det även som en del i att skapa en bra 
relation till deras medlemmar. När medlemmarna går till ett träningspass skall de känna att det 
är roligt och de skall lämna träningslokalen med ett leende. Effekten av träningen skall 
komma på köpet. De gemensamma mål som riksorganisationen formulerat kommuniceras 
medvetet till medlemmarna genom exempelvis attityder från funktionärer, organisationens 
gemensamma hemsida och medlemstidningen Friskispressen. ”Vårt mål är ett leende99” 
sammanfattar Pialena Wihlborg.100 Den äldsta av de tillfrågade bekräftar Friskis&Svettis mål 
med att säga, ”De muskler vi tränar mest här är skrattmusklerna”101. Även om den primära 
anledningen till att äldre tillfrågade tränar är att hålla kroppen i form och ”leva längre”102, har 
gemenskapen och relationen till föreningen en oerhört stor betydelse.103 
 
Idag är ”word by mouth” en viktig del i Friskis&Svettis marknadsföring. Medlemmarna 
sprider det goda ryktet och marknadsför på det viset varumärket. Pialena Wihlborg menar att 
”Våra största marknadsförare är våra medlemmar104”. Det är därför viktigt att medlemmarna 
har en positiv attityd till föreningen.105  
 

                                                 
95 Medlemsundersökning 2007 
96 Ibid 
97 Ibid 
98 Ibid 
99 Intervju med Pialena Wihlborg 15/4 -08 
100 Ibid 
101 Intervju med medlem 73 år 
102 Ibid 
103 Ibid 
104 Intervju med Pialena Wihlborg 15/4 -08 
105 Ibid 
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För att stärka relationen mellan Friskis&Svettis och dess medlemmar, anordnas  
medlemsfester, temadagar, pubaftnar, hårdrocksspinning, discojympa etc., för att skapa ett 
mervärde för sina medlemmar. De arbetar dock inte med rabatter av olika form, för att stärka 
mervärdet.106 
 
Under maj månad anordnar riksorganisationen en kampanj som de kallar för ”Lets move”. 
Organisationen erbjuder alla som vill och har en vän eller bekant som redan är medlem, gratis 
träning under hela månaden. Man får prova på samtliga träningsformer som föreningen 
erbjuder. Målet riksorganisationen har, är att 100 000 personer skall prova på att träna. I 
gengäld får de som tränar gratis, fylla i personuppgifter på träningskupongerna som de sedan 
lämnar in till föreningen.107 
  
Friskis&Svettis har sedan många år ett samarbete med Intersport, då de anordnar temadagar 
för medlemmarna och de får rabatter på utvalda varor hos Intersport. Detta är dock det enda 
samarbete som föreningen har. Friskis&Svettis får en mängd förfrågningar om samarbete med 
olika aktörer men ställer sig dock restriktiva mot dessa. Det motiveras med att de inte vill göra 
val åt sina medlemmar. Om de inleder ett samarbete med något företag, har de redan på 
förhand gjort ett val åt deras medlemmar, vilket de inte vill. Det strider även mot de 
verksamhetsmål föreningen har att rätta sig efter.108  
 
Friskis&Svettis arbetar idag inte medvetet med att förhindra dropouts. Dock har diskussioner 
förts om hur detta kan förhindras. Den feedback som inkommer till föreningen via e-post, 
behandlas personligen av Pialena Wihlborg. Föreningen har inställningen att medlemmarna 
skall våga konfrontera personalen med kritik och att de inte skall vara anonyma. Personalen 
skall i sin tur vara rustad för att ta emot och bemöta klagomål och vid behov vidarebefordra 
dem. Med anledning av detta använder sig föreningen inte av ett brevlådesystem, dvs. en 
dropbox för positiva respektive negativa synpunkter. Pialena Wihlborg menar att 
dropboxsystemet motverkar en öppen diskussion och är dessutom anonym.109  
 
Kommunikationen ut till medlemmarna sker i träningsgrupperna av funktionärerna och 
genom Friskis&svettis egna tidning ”Friskispressen”, som finns runt om i lokalerna. 
Tidningen skickas inte ut till medlemmarnas hushåll, utan delas enbart ut på utvalda platser. 
Den trycks upp via riksorganisationen och de lokala föreningarna kan boka sidor i den. 
Information sätts även upp på anslagstavlor och i omklädningsrum.110 

                                                 
106 Intervju med Pialena Wihlborg 15/4 -08 
107 http://web.friskissvettis.se/id___520.aspx  21/5 -08 18.30 
108 Intervju med Pialena Wihlborg 15/4 -08 
109 Ibid 
110 Ibid 
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4.5 Databasens användning 
 
Passport är det medlemsdatabasprogram som Friskis&Svettis använder sig av idag och 
distribueras av Pastell Data. Programmet har olika användar-ID för de anställda med 
individuella lösenord. Dessa har olika behörighetsgrupper för att begränsa användningen och 
tillgången av medlemsdatabasen. Den innehåller personuppgifter som födelsedatum (inte de 
fyra sista siffrorna), adress, kön, namn, mailadress och telefonnummer.111 
 
Pastell Data är det företag som säljer medlemsdatabastjänsten ”Passport” till Friskis&Svettis i 
Gävle. Programmet är gemensamt för hela regionen och en stor del av övriga 
Friskis&Svettisföreningar använder sig av samma tjänst. Dock ställs det inget krav från 
Riksorganisationen om att använda sig av Passport.  
 
Alla som en gång har blivit inregistrerade som medlemmar finns kvar, även de som inte 
längre tränar. De står då kvar som passiva medlemmar. Medlemsnumret är individuellt för 
varje medlem men unikt för orten. Man kan på så sätt behålla kortet, då man är borta en 
termin och sedan aktivera det på nytt. Att det är unikt för orten innebär att kortet inte kan 
användas hos andra Friskis&Svettis-system på andra orter.112  
 
Passport har idag följande funktioner: 
 
Medlemsregister 

• Personuppgifter 
Korthantering 

• Inpasseringskontroll av de medlemmar som tränat 
Träningsstatistik 

• Antal medlemmar som tränat 
• Vilka som tränat på respektive pass 
• Dagrapport/ Periodrapport 

Försäljningsstatistik 
• försäljningstrend 
• försäljning per produkt 

Kassafunktion 
• Betalning av medlemsavgift 
• Autogirofunktion 
• Dokumentera återköp 

SMS- funktion 
• Standrardmeddelanden 

o Namn (personifierar medlemmen) 
o Datum (tid erbjudandet gäller)113 

 

                                                 
111 Passports användarmanual 
112 Intervju med Pialena Wihlborg 15/4 -08 
113 Passports användarmanual 
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Idag finns det inte någon större synkronisering mellan medlemsdatabasen och hemsidan114. 
Det finns dock en viss koppling mellan programmet och personlig förbokning till 
träningspassen via hemsidan.115. Medlemsdatabasen kan också användas som en 
anmälningsfunktion då föreningen erbjuder kurser. Programmet kan med hjälp av sin sms-
funktion, då någon lämnar ett återbud, skicka ett nytt erbjudande till medlemmar som anmält 
sig som reserv.116 Systemet gör det även möjligt att sammankoppla databasen mellan flera 
anläggningar117. 

4.5.1 Dagens databasanvändning 
 
Föreningens medlemsdatabas införskaffades år 2004. Vid introduktionen av systemet 
utbildade personal från företaget Pastell Data de anställda på Friskis&Svettis. Föreningen har 
även själva haft användarträffar och genomgång av databasen för de funktionärer som bör 
känna till systemet. De nya funktionärerna som ansluter sig till föreningen får lära sig 
databasen genom att ”gå bredvid” de mer erfarna funktionärerna.118 
 
Databasen uppdateras automatiskt varje kväll klockan 20.00 med vilka nya medlemmar 
föreningen fått, respektive det antal som har tränat under dagen. Övriga uppgifter som 
exempelvis adress- och telefonändring krävs att föreningens personal uppdaterar manuellt.119 
Medlemmarna måste själva kontakta föreningen så att de kan göra eventuella förändringar120.  
 
Då en medlem i förväg har bokat ett pass, löser denne ut en biljett genom att dra 
medlemskortet i kortläsaren. Alla pass är inte förbokningsbara. Detta motiveras med att de 
större passen skall vara öppna för alla, medan de mindre passen har begränsat med plats, 
vilket då underlättas med förbokning. Bokningen av passen kan ske vid varje reception i de 
olika lokalerna men även via Internet. Databassystemet är uppbyggt för att kunna användas 
gemensamt på Friskis&Svettis tre olika lokaler.121 
 
Den nuvarande sms-funktionen ger möjlighet att skicka 150 tecken i varje meddelande. Den 
används i stort sett enbart för att förmedla budskap om inställda pass. Problemet är dock att 
det krävs att man slår in varje nummer manuellt. Detta medför att funktionen är oerhört 
tidskrävande och massutskick är i praktiken nästintill omöjlig.122 
 
Databasen har en kassafunktion som används när medlemmarna skall teckna avtal och köpa 
medlemskort. Det finns ingen möjlighet idag att teckna avtal via Internet. Det går däremot att 
via autogiro förnya medlemskapet för redan befintliga medlemmar.123  
 
Ledningen använder uppgifter från databasen vid beslutsfattande. Dock har de begränsad 
information och använder sig i stort sett enbart av antalet nya medlemmar och antal sålda 
träningskort.124  
                                                 
114 Intervju med Henric Anderung 17/4 -08 
115 http://new.pastelldata.com/?id=225 21.5 -08 17.40 
116 Passports användarmanual 
117 http://new.pastelldata.com/?id=225 21.5 -08 17.45 
118 Intervju med Pialena Wihlborg 15/4 -08 
119 Intervju med Henrik Anderung 17/4 -08 
120 Intervju med Pialena Wihlborg 15/4 -08 
121 Ibid 
122Intervju med Henrik Anderung 17/4 -08 
123 Intervju med Pialena Wihlborg 15/4 -08 
124 Ibid 
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4.5.2 Utvecklingsmöjligheter 
 
Idag finns det vissa funktioner i programmet som upplevs som onödiga och som inte används 
i föreningens verksamhet. Även om det har hållits användarkurser och att det finns en manual 
i programmet, upplevs det som något svårorienterat. Henrik Anderung menar att ”Det är svårt 
att veta vad man vill ha, om man inte vet exakt vad som finns tillgängligt”.125  
 
Friskis&Svettis kan till en viss grad påverka Pastell Data så att de skräddarsyr databasen efter 
lokala behov. De är i vissa fall restriktiva, då de anser att alla Friskis&Svettisföreningar skall 
ha liknande system. Föreningarna har olika lösningar med infrastrukturen som påverkar 
vilken användning de har av medlemsdatabasen. Friskis&Svettis har tidigare inte haft någon 
tanke kring att samköra medlemsdatabaserna mellan de olika föreningarna. Det är först på 
senare tid som de har utformat en gemensam hemsida och en tanke om ett gemensamt 
medlemssystem har väckts.126 
 
Henric Anderung ser stora potentiella utvecklingsmöjligheter för programmet. Framförallt 
anser han att det skulle kunna vara mer specialanpassat för föreningens behov och 
verksamhet. Han ser idag att den nuvarande statistikfunktionen som bristfällig och att den 
innehåller alldeles för få variabler. Ett konkret exempel som Henric Anderung själv är nyfiken 
på och skulle kunna ha användning av i verksamheten, är hur deras medlemmar ser ut rent 
demografiskt, se vilka som tränar mest på de olika passen och vilka tider som olika 
åldersgrupper tränar.127 Även Pialena Wihlborg anser att det vore intressant att få fram mer 
medlemsunderlag med fler variabler, främst kring statistik från gymmet, antal sålda 
medlemskort och antal medlemmar. Detta för att kunna presentera för styrelsen för vidare 
beslutsfattande. Hon menar att det idag finns en tendens att stirra sig blind på antal nya 
medlemmar istället för att analysera medlemsomsättningen.128 
 
En annan utvecklingsmöjlighet Pialena Wihlborg ser är att de vill kunna utveckla 
förbokningarna via Internet129. De yngre av de tillfrågade medlemmarna upplever att 
utvecklingen av hemsidan skulle underlätta att kommunicera med föreningen. Där ser de 
gärna fler funktioner som exempelvis lämna feedback, ta del av de träningsprogram de har 
genomfört och få förslag på träningsprogram.130  
 
När det gäller medlemsdatabasen ser de äldre av de tillfrågade medlemmarna inte några 
nämnbara utvecklingsmöjligheter. De menar att allt är bra som det är och att de inte är insatta 
i den nya teknologin. De har med andra ord inte något intresse av en ny kommunikationskanal 
i form av sms. och Internet som kombineras med medlemsdatabasen. De upplever inte att det 
finns något behov av att analysera medlemmarna, för att exempelvis erbjuda dem mer 
individuellt anpassade träningsprogram.131 
 

                                                 
125 Intervju med Henrik Anderung 17/4 -08 
126 Intervju med Pialena Wihlborg 15/4 -08 
127 Intervju med Henric Anderung 17/4 -08 
128 Intervju med Pialena Wihlborg 15/4 -08 
129 Ibid 
130 Medlemmar 25/4 -08 
131 Ibid 
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Henric Anderung ställer sig positiv till ”mina sidor” vilket skulle innebära en utveckling och 
samkörning av medlemsdatabasen och hemsidan. En förutsättning för att genomföra en sådan 
satsning är att genomföra en medlemsundersökning för att se att medlemmarna verkligen 
efterfrågar det. Han upplever att många medlemmar är intresserade av antal tillfällen de har 
tränat och ser att den servicefunktionen skulle passa sig bra under mina sidor.132 
 
Pialena Wihlborg är också positiv till en utveckling av en samkörning mellan hemsidan och 
medlemsdatabasen, som skulle innebära att medlemmarna själva kan justera deras egna 
medlemsuppgifter och förnya medlemskapet via Internet. Nya medlemmar vill de dock träffa 
personligen och berätta hur allt fungerar. Genom ett personligt möte skapar de även grunden 
till en framtida relation.  
 
Idag används inte databasen vare sig till att undersöka orsaken till dropouts eller som en 
möjlighet att lämna synpunkter. Detta är något som Pialena Wihlborg tror skulle kunna 
utvecklas. Dock bör det inte bli för mycket information, vilket skulle leda till allt för stort 
administrativt arbete. Hon menar att en avvägning måste göras. Det är viktigt för föreningen 
att veta medlemmarnas åsikter, samtidigt som det måste vara hanterbart.133 
 
Både Henric Anderung och Pialena Wihlborg ser stora utvecklingsmöjligheter när det gäller 
sms-funktionen. Framförallt genom att synkronisera medlemsdatabasen med 
Internetbokningen. Att med ett enkelt knapptryck få fram nummer till alla som bokat ett pass 
och med ett standardiserat meddelande kunna skicka detta till dem. Henric Anderung ser även 
en möjlighet till att använda sms-funktionen till att rikta sig mot utvalda segment, i 
marknadsföringssyfte.134 
 
När det gäller att kombinera medlemsdatabasen med sms, anser de yngre tillfrågade att det är 
bra att få personlig information om aktiviteter och erbjudanden som intresserar dem. Dock 
poängterar samtliga att det inte får bli för ofta.  
 
Pialena Wihlborg ser en möjlighet att kunna specialsy erbjudanden för olika medlemssegment 
med hjälp av medlemsdatabasen. Exempel på detta kan vara att erbjuda förmånliga 
profilplagg i form av tights, till dem som regelbundet går på spinningpass. Däremot 
poängteras det att sälja vanliga biprodukter i samarbete med andra företag är något som 
strider mot föreningens värderingar ”the Big Five” och mål, även om medlemmarna säkert 
ställer sig positiv till idén. Genom att erbjuda profilplagg kan en ny kanal för marknadsföring 
skapas genom att medlemmarna själva bär föreningens märke på kläderna.135 
 
Föreningen ställer sig tvärt emot ett så kallat ”morotssystem”, där den som tränar mycket får 
förmåner eller erbjudanden från föreningen. Det skulle enligt Pialena Wihlborg enbart skapa 
en press för medlemmarna som inte är positiv. Konceptet skulle strida mot föreningens mål att 
det skall vara kul att träna.136. Henric Anderung menar vidare att Friskis&Svettis försöker 
vara en motvikt mot kroppsfixeringen som flera av deras konkurrenter har inom 
friskvårdsmarknaden. Han återkommer ofta till att det skall vara kul att träna på 
Friskis&Svettis och att effekten kommer på köpet.137 

                                                 
132 Intervju med Henric Anderung 17/4 -08 
133 Intervju med Pialena Wihlborg 15/4 -08 
134 Intervju med Henrik Anderung 17/4 -08 & Intervju med Pialena Wihlborg 15/4 -08 
135Intervju med Pialena Wihlborg 15/4 -08 
136 Ibid 
137 Intervju med Henrik Anderung 17/4 -08 
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5 Analys och tolkning 
I detta kapitel kopplar den teori vi har skrivit med den införskaffade empirin. För att få en bra 
disposition i detta kapitel följer analysen teorins huvudrubriker. 

5.1 Relationsmarknadsföringsanalys 
 
En viktig del i relationsmarknadsföringen är att skapa en ”win-win- situation”. Vi tror att en 
utveckling av medlemsdatabasen kan bidra till detta. Genom att underlätta för medlemmarna 
att exempelvis ge feedback till föreningen, skulle det medföra fördelar för båda parter. 
Föreningen blir medveten om vad medlemmarna anser behöver förbättras. Medlemmarna 
skulle i sin tur få sin röst hörd och det missnöje som funnits kan bli avhjälpt. 
 
Nätbaserad feedback är något som föreningen kan tänka sig att använda sig av men i nuläget 
finns inte funktionen i databasen. För att detta skall vara möjligt krävs att databasen är 
synkroniserad med hemsidan. En annan tanke kan vara att ha speciella datorer i de olika 
lokalerna, där medlemmarna kan uttrycka sina synpunkter. Dessa skulle vara direkt 
uppkopplade mot databasen så att informationen sparas direkt. 
 
Problem som kan uppstå då föreningen vill få respons från medlemmarna är att personalen 
drunknar i administrativt arbete. Vi ser att detta kan underlättas väsentligt genom att 
exempelvis använda sig främst av standardiserade frågeformulär med en skalrankning, vilket 
med hjälp av databasprogrammet automatiskt räknar ut medlemmarnas åsikter. Detta skulle 
underlätta för båda parter. Den negativa aspekten är dock att feedbacken inte blir preciserad, 
utan skulle enbart behandla det som formuläret tillät. 
 
Ett annat problem nätbaserad feedback medför, är att vissa medlemsgrupper faller bort. I det 
här fallet handlar det om dem som inte har tillgång till eller kunskap om Internet. Dessa kan å 
andra sidan nås genom att vanliga enkäter skickas ut med post. Problemet blir dock att den 
information som enkäterna innehåller skulle behövas analyseras manuellt, vilket då skulle 
leda till mer administrativt arbete. 
  
Medlemsdatabasen och dess information skall vara till hjälp för föreningen. Det är viktigt att 
det inte blir en belastning för medlemmarna eller för föreningen. Vi anser att man bör väga 
nyttan som förändringen medför, mot det extraarbete som det innebär för personal och 
föreningens medlemmar, vid en eventuell utveckling av medlemsdatabasen. 
 
Vid en utveckling av medlemsdatabasen anser vi att man bör tänka på att det inte skall 
tillkomma extraarbete för medlemmarna, vilket kan upplevas som irriterande och istället 
medföra en sämre inställning till föreningen. Man bör vara medveten om att medlemmarna 
tränar på Friskis&Svettis i första hand för att må bra. Hur medlemsdatabasen är utvecklad 
behöver inte spela någon avgörande roll i val av träningsanläggning.  
 
För föreningen är leendet ett viktigt ledord och det skall vara kul att träna. Blomqvist m.fl. 
(2004) menar att relationsmarknadsföring inte handlar om enkla lösningar, utan att det gäller 
att lägga medlemsrelationen som grund för verksamheten. Vi tror inte att det går att skapa 
värde för medlemmen genom att enbart använda sig av medlemsdatabasen. Däremot kan den 
ge information om vad som skall förbättras i verksamheten för att skapa ökat värde för 
medlemmen.  
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5.2 Analys av medlemsvård 
 
I teoridelen nämns vikten av att ha nöjda medlemmar. Pialena Wihlborg nämner dessutom att 
föreningens främsta marknadsförare medlemmarna. Det är därför viktigt att medlemmarna har 
en positiv attityd till organisationen. Vi tror att en utveckling av medlemsdatabasen skulle 
kunna öka den positiva bilden av Friskis&Svettis, då föreningen kan få en bättre 
marknadsuppfattning och exempelvis kan rikta personliga erbjudanden till medlemmarna. Det 
gäller dock att databasutvecklingen inte medför extra ansträngning för medlemmarna. 
Exempel på detta skulle kunna vara utregistrering efter ett träningspass. Vi menar att det 
skulle kunna medföra irritation och en mer negativ inställning till föreningen. 
 
Träningen på Friskis&Svettis är i allra högsta grad frivillig. Vi tror att en allt för aggressiv 
marknadsföring med hjälp av medlemsdatabasen skulle kunna uppfattas som negativ. Vi anser 
att det är en fin gräns mellan att medlemmarna uppfattar information och erbjudanden via 
mail och sms som positiv, till att det blir för mycket och irriterande. Med anledning av detta 
anser vi att föreningen bör vara återhållsam med denna sorts marknadsföring. Det finns en 
styrka i att kunna rikta specificerad information men det bör enligt oss hållas på en 
återhållsam nivå.  
 
Pialena Wihlborg uttalade i intervjun att föreningen lägger stort fokus på medlemsantalets 
ökning från år till år. I teoriavsnittet tar vi upp vikten av att istället fokusera på de befintliga 
medlemmarna och inte stirra sig blind antalet nya. Man kan tänka sig att utveckla 
medlemsdatabasen och med hjälp av den, ta reda på orsaken till att de som slutar, väljer att 
göra det. Genom att sköta klagomålshanteringen på ett tillfredsställande sätt, t ex via ett 
formulär på hemsidan, kan det tänkas att föreningen får en större klarhet i varför 
medlemmarna slutar och kan på så vis bidra till en lägre dropout. Detta genom att föreningen 
når medlemmarna medan de fortfarande överväger att vara kvar hos dem.  
 
Vi har emellertid fått den uppfattning om Friskis&Svettis att medlemsnöjdheten hos 
medlemmarna är hög. Medlemsundersökningen som föreningen har genomfört visar att nästan 
90% är nöjda eller mycket nöjda med föreningen, vilket vi anser vara högt. Med bakgrund till 
detta kan vi ifrågasätta ifall föreningen skall lägga tyngdpunkten på att undersöka de 
missnöjda medlemmarna, istället för att ägna sig åt att attrahera nya.  

5.3 Analys av beslutsfattande 
 
Idag använder Friskis&Svettis styrelse sig sparsamt av informationen i medlemsdatabasen. 
Det är i stort sett bara information om antalet nya medlemmar och antalet sålda träningskort 
som används. Här ser vi en möjlig utveckling då de skulle kunna använda sig mer av den 
information som finns i databasen. För att exempelvis minska trycket på gymmet under de 
mest populära träningstiderna, erbjuda studenter och andra grupper som har möjlighet att 
disponera dagen, mer förmånliga priser att träna udda tider. 
  
Vi har fått uppfattningen av att Friskis&Svettis är en förening som styrs mycket av sina 
värderingar och att det är viktigt att medlemmarna upplever att det är lustfyllt att träna. Därför 
tror vi att det kan innebära en viss risk att använda medlemsdatabasens information i allt för 
stor utsträckning vid beslutsfattande. Vi tror att det kan finnas en risk i att fokusera för mycket 
på de data som ges genom databasen och därigenom glömma bort de väsentliga värderingar 
som föreningen har. Med anledning av detta anser vi att informationen enbart bör användas 
som vägledning i beslutsfattandet. 
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Kroenke (2007) menar att ett informationssystem inte skall utvecklas enbart för att man skall 
ha ett informationssystem. Det måste fylla en funktion. Det är viktigt att föreningen är med 
och preciserar vilka funktioner som behövs och efterfrågas. I och med att Friskis&Svettis är 
en ideell förening som inte är vinstdrivande och dessutom redan har mycket nöjda 
medlemmar, kan vi ifrågasätta ett välutvecklat medlemsdatabassystem, då det kräver stora 
ansträngningar i form av tid, pengar och kompetens.  

5.4 Analys av medlemsdatabas 
 
Idag är medlemsdatabasens egenskaper begränsade. Det finns dessutom flera funktioner som 
inte används. Kunskapen hos de anställda och funktionärerna som nyttjar den upplever vi som 
knapphändiga. Medlemsdatabasen känns enligt oss som om att den är en generell lösning för 
flera verksamheter och vi upplever den som svårorienterad. Vi ser att den skulle kunna 
anpassas mer efter Friskis&Svettis egna behov och få en mer användarvänlig utformning. 
Detta dels för att föreningen skall få en större nytta av databasen, dels för att de frivilliga 
funktionärerna skall kunna ta till sig och använda den. 
 
I dagsläget finns det begränsad information i databasen. Med anledning av att det är frivilligt 
för medlemmarna att lämna ut vissa uppgifter, blir informationen om dem inte fullständig. För 
att kunna förmedla ett budskap som skall nå de som föreningen vill nå, krävs det att relevant 
information införskaffas. Detta är något som enligt oss bör ställas mot den tid, kunskap och 
resurser som föreningen har.  
 
Kotler & Keller (2006) nämner att man med hjälp av databasen kan identifiera potentiella 
medlemmar. Vi ser här en möjlighet att Friskis&Svettis tar tillvara på de personuppgifter 
föreningen får från kampanjen (Lets move). Genom att spara kupongerna kan föreningen 
identifiera potentiella medlemmar, som man vet har ett intresse av att träna. Detta skulle 
enligt oss spara både arbete och tid, då föreningen kan rikta sig direkt mot de potentiella 
medlemmarna och försöka attrahera dem.  
 
Av de mål som riksorganisationen har satt upp, anser vi att fem av dessa nio mål kan påverkas 
av medlemsdatabasen. Dels kan målen lättare nås genom en mer effektiv 
medlemsdatabasanvändning, dels kan målen till en viss grad hindra databasanvändningen. För 
att exemplifiera kan vi nämna att medlemsdatabasen kan bidra till att föreningen expanderar 
och då lättare når ett av målen, dvs. en halv miljon leende människor under år 2008.  
 
I flera av de teorier vi använt oss av, används medlemsdatabasen för att sälja kringprodukter 
och kringtjänster i vinstsyfte. I vårt fall strider tanken mot föreningens mål. Föreningen har 
dessutom inte något vinstsyfte. Möjligheten finns dock att sälja utvalda profilkläder via 
databasen, för att lättare nå rätt målgrupper för de olika profilplaggen. Vi tror att detta 
uppskattas av medlemmarna och är positiva till utvecklingen, då vi ser en ny 
marknadsföringskanal i idén. Genom att medlemmarna bär på kläder med föreningens 
logotyp, förmedlar de automatiskt föreningens varumärke till omgivningen. 
 
Rapp & Collins (1988) tar upp hur SAS arbetar med deras medlemskort, där de som reser 
mest belönas genom förmåner och rabatter. Vi kan tänka oss ett liknande system på 
Friskis&Svettis, där de som tränar flitigast belönas i någon form. Pialena Wihlborg och 
Henric Anderung ställer sig dock restriktiva mot idén om menar att det går emot grundidén 
som föreningen har. De menar att medlemmarna inte skall känna någon negativ press hos 
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föreningen. Med bakgrund av ovanstående argument, kan vi förstå att ett ”morotssystem” i 
detta sammanhang inte är aktuellt. 
 
Vi ser en möjlighet med att skapa ”mina sidor” för medlemmarna på föreningens hemsida. 
Den kan fylla fler funktioner som efterfrågas hos föreningens ledning och anställda men även 
deras medlemmar. Man kan tänka sig att den skulle innehålla en funktion där medlemmarna 
själva kan ändra deras personuppgifter (adress, telefonnummer, civilstånd, graviditet och 
arbetssituation).  
 
Genom att medlemmarna själva fyller i och uppdaterar medlemsuppgifterna, skulle 
föreningen få aktuell och relevant information om deras medlemmar, samtidigt som det skulle 
bespara ett stort administrativt jobb för Friskis&Svettis. Då föreningen får information om 
sina medlemmar, kan de rikta specialinriktade erbjudanden till smalare medlemsgrupper och 
erbjuda rabatterade priser till exempelvis arbetssökande och gravida kvinnor.  
 
”Mina sidor” skulle kunna fungera som en feedbackscentral, där medlemmarna på ett enkelt 
sätt skulle kunna lämna synpunkter om hur de uppfattar organisationen och hur den kan 
förbättras. Genom att möjliggöra ett enkelt sätt för medlemmarna att förmedla deras åsikter, 
får föreningen in mer synpunkter på brister. Ju fler förslag till förbättringar, desto större chans 
anser vi att Friskis&Svettis har att minska föreningens drop-out. 
 
Enligt Henric Anderung är det flera medlemmar som eftersöker deras egen träningsstatistik. 
Även här ser vi en möjlighet att kombinera medlemsdatabasen med ”mina sidor”. Det skulle 
kunna finnas en funktion som visar medlemmens träningsstatistik över de gånger medlemmen 
har dragit medlemskortet i inpasseringskontrollen.  
 
Vi tycker inte att sms-funktionen idag fungerar på ett tillfredsställande sätt, då massutskick till 
medlemmarna är nästintill omöjligt. Det som begränsar funktionen är enligt oss 
synkroniseringen mellan meddelandet och telefonnumren. I de fall sms skall skickas ut till fler 
medlemmar, behövs varje telefonnummer enskilt plockas in manuellt, vilket är oerhört 
tidskrävande i de fall massutskick är aktuellt.  
 
Funktionen i sig tycker vi är en bra kommunikationskanal till medlemmarna, då den i ett 
tillfredsställande skick snabbt och smidigt kan nå föreningens medlemmar. Genom att rikta 
specifika erbjudanden till utvalda målgrupper och att personifiera meddelandet, tror vi att 
medlemmarna känner en mer personlig kontakt med föreningen. Detta på grund av att 
medlemmen känner sig personligt utvald och inte som en i mängden. 
 
Som funktionen fungerar idag, anser vi att den används till sin fulla kapacitet. I fall 
synkroniseringen mellan variablerna skulle fungera på ett bättre sätt, dvs. att med ett enkelt 
knapptryck, skicka ett standardmeddelande till samtliga medlemmar inom ett förutbestämt 
område, ser vi stora användningsområden för funktionen. Denna marknadsföringskanal skulle 
kunna användas för att informera om olika aktiviteter och erbjudanden som intresserar 
medlemmarna. Friskis&Svettis bör dock vara observanta och inte använda funktionen i 
onödan, utan endast då det är angeläget. Risken finns annars att funktionen får motsatt effekt 
och att medlemmarna blir irriterade. Vi ser här en möjlighet att medlemmarna själva får fylla i 
på ”mina sidor”, ifall de är intresserade av att bli kontaktade via sms. 
 
Det finns idag ingen möjlighet för föreningens medlemmar att träna hos andra 
Friskis&Svettisföreningar. Detta i och med att de är ekonomiskt oberoende av varandra och 
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saknar ett gemensamt medlemsdatabassystem. Flera av föreningarna använder sig dock av 
samma typ av medlemsdatabasprogram även om de inte är synkroniserade med varandra. 
Tanken bör enligt oss väckas om att i framtiden se över samarbetet och möjligheten att 
synkronisera medlemsdatabaserna med varandra, för att kunna erbjuda träning på fler håll. 
Detta är något som vi tror skulle öka konkurrensfördelarna och skapa ett större värde för 
medlemmarna. 
 
Friskis&Svettis medlemsdatabas innehåller även passiva medlemmar, dvs. de som tidigare 
varit medlemmar men som av någon anledning valt att sluta. Vi ser här en möjlighet att nå ut 
till dem och försöka locka tillbaka dem till föreningen, genom att använda 
medlemsdatabasens adressuppgifter. Problem kan i och för sig uppkomma då vissa uppgifter 
är inaktuella och det blir svårt att komma i kontakt med dem.  
 
Vi kan ifrågasätta huruvida Friskis&Svettis verkligen har ett behov av en större 
medlemsdatabasutveckling. Med de uppgifter vi har tagit del av kring föreningen, kan vi se att 
de har begränsade resurser när det gäller personal och kompetens. I och med att 
organisationen är en ideell förening som inte har ett vinstdrivande syfte och att 
Friskis&Svettis har en strikt policy, finns flera frågetecken kring nyttan av en utveckling av 
medlemsdatabasen. 
 
Med bakgrund till att Friskis&Svettis har få anställda, frivilliga funktionärer och bristande 
kunskap, kan det tänkas att besväret för omarbeta medlemsdatabasen och utbilda personalen 
är större, än den vinst den nya medlemsdatabasen genererar.  
 
I och med att Friskis&Svettis är en ideell förening, är det i slutändan medlemmarna som får 
betala för en eventuell medlemsdatabasutveckling. Grundorsaken till att medlemmarna tränar 
är för att må bra och hålla en god kondition. Vi kan med hänsyn till detta ifrågasätta om 
utvecklingen av medlemsdatabasens egenskaper bidrar till en större ökning av antalet 
medlemmar än att investera i t ex nya träningsmaskiner.
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6 Reflektion och resultat 
I detta avslutande kapitel diskuterar vi vår kunskapsutveckling och vad vi kunnat göra bättre. 
Vidare reflekterar vi över den teori vi använt oss av. Avslutningsvis presenterar vi det resultat 
vi kommit fram till. 

6.1 Vår kunskapsutveckling 
 
Syftet med att skriva examensarbete är enligt kursplanen att på egen hand formulera ett 
komplext kunskapsproblem och hantera detta på ett vetenskapligt sätt. Vi beskriver här våra 
reflektioner vi har om denna självständiga uppgift och vad vi anser att vi lärt oss under 
arbetets gång.  
 
Att skriva denna uppsats har visat sig vara mer komplicerat än vad vi först tänkt oss. Under 
arbetets gång har vi stött på problem där vi blivit tvungna att ta ställning i avgörande frågor 
och även fått omformulera syftet med uppsatsen. Då vi skaffat oss mer kunskap inom 
området, har vi insett att vår ursprungliga tanke med uppsatsen inte varit genomförbar. 
Före arbetets start var vi medvetna om att vi skulle stöta på vissa problem. Vi kan dock i 
efterhand konstatera att vi hade underskattat dem. 
 
Efter intervjuerna med de anställda stod det klart för oss att deras befintliga medlemsdatabas 
idag har en begränsad utvecklingsmöjlighet. Vårt tidigare syfte var att undersöka de möjliga 
användningsområden den befintliga medlemsdatabasen har och ge förslag på hur 
Friskis&Svettis skulle kunna använda den. Efter det att vi fått klarhet i hur det förhöll sig, 
blev vi tvungna att omformulera syftet. Vi valde istället att beskriva föreningens 
medlemsdatabas och se vilka användningsområden som skulle kunna underlättas i 
organisationens verksamhet. Detta oberoende av vilka tekniska egenskaper som finns i 
föreningens nuvarande medlemsdatabas. 
 
Vi har upplevt att den tidsplan vi arbetat efter, har varit svår att hålla. Detta har främst berott 
på att vi har varit för optimistiska i vår tidsplanering. Att allt tar betydligt längre tid än vad 
man tror, är en erfarenhet vi tar med oss från detta arbete. Vi kan även konstatera att vi i vissa 
falla har prioriterat fel, vilket har medfört att vi förlorat tid. Som exempel kan vi nämna att vi 
sökte efter en metodbok under en veckas tid, innan vi fann och kunde lån den. Arbetet stod 
inte stilla på grund av detta men vi kan konstatera att det hämmade vårt arbete. Istället för att 
lägga ner ett större sökarbete på att finna boken, hade det varit bättre att köpt den från början. 
 
Vi har i efterhand insett att de intervjuer vi genomfört med föreningens medlemmar, har i 
förhållande i den nedlagda tiden, inte bidragit nämnvärt till uppsatsen. Grundtanken med 
intervjuerna var att få idéer och förslag till framtida databasanvändning och inte som en 
medlemsundersökning.  
 
En anledning till att medlemsintervjuerna blev mindre användbara kan bero på de frågor vi 
ställt till dem. I efterhand kan vi konstatera att frågorna mer skulle ha handlat om 
databasutveckling. De frågor vi ställt till dem behandlar främst relationen till föreningen. En 
annan orsak kan tänkas vara att medlemmarna inte har någon större kompetens kring 
databasanvändning och marknadsföring.  
 
Vi konstaterade tidigt i arbetsprocessen att våra kunskaper om tillvägagångssättet vid 
uppsatsskrivning var begränsade. En brist hos oss har varit att vi inte genomgått någon 
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metodkurs för uppsatsskrivande, vilket har bidragit till att vi stundvis har haft svårt att veta 
hur vi skall gå tillväga, för att komma vidare i arbetet. För att kompensera denna brist har vi 
studerat litteratur som behandlar uppsatsskrivande. Arbetet med att få klarhet i hur 
arbetsprocessen går till, har varit givande. Dock har den tagit en stor del av den tid vi har haft 
till vårt förfogande. Vi anser inte att detta har varit bortkastad tid, snarare tvärt om. Detta har 
varit en nödvändig process för att kunna skriva denna uppsats. Med anledning av ovanstående 
resonemang, kan vi konstatera att arbetet har varit givande och att det har varit lärorikt.  
 
De intervjuer vi genomfört har gått bra. Vi tror att det beror på att vi har varit pålästa och väl 
förberedda. Dels i ämnet som intervjuerna har berört, dels i intervjuteknik. Även om vi finner 
att intervjuerna gått bra, finns det områden där vi anser att vår intervjuteknik kan förbättras. 
Ett av dessa områden är att vi båda har en förmåga att prata för mycket under intervjuerna, 
istället för att låta intervjupersonerna tala fritt och istället koncentrera oss mer på att ställa 
frågor och lyssna. 
 
Under den tid vi har arbetat med uppsatsen har det dykt upp nya frågor och problem. Det har 
varit en ständigt pågående process att ta ställning och avgöra vad som är relevant för vår 
uppsats. I vissa fall har detta lett oss in på spår som inte varit kopplat till vårt syfte och 
medfört att tid har gått till spillo. Vi tror att detta kan ha berott på vår iver att komma framåt i 
arbetsprocessen. Vi har hela tiden arbetat med detta faktum och anser att vi blivit bättre på att 
analysera vad som är relevant för vår uppsats och vad som skall sorteras bort. 
 
Under våra studier här på Högskolan i Gävle har vi skrivit ett stort antal promemorior och de 
flesta har haft liknande upplägg. Vi är väl medvetna om att detta är en mer omfattande 
undersökning men anser ändå att det har medfört att vi periodvis låst oss i vårt tidigare 
tankesätt kring rapportskrivande. Vi har insett att flera av våra antaganden kring 
uppsatsskrivande har varit felaktiga.  
 
Det finns en del avsnitt som vi kunnat göra bättre och som vi skulle göra annorlunda om vi 
började skriva denna uppsats idag. Detta är inget som vi ser som något negativt, utan snarare 
som något positivt, då det visar att vi lärt oss något under processen.  
 
Vi kan sammanfattningsvis säga att uppsatsskrivandet har varit mycket lärorikt för oss och vi 
har utvecklats när det gäller tillvägagångssättet vid detta sorts arbete. Vi har en hel del kvar att 
lära men anser att vi gjort stora framsteg. 
 

6.2 Reflektion över teorin 
 
Den teori vi har använt oss av i denna uppsats beträffande relationsmarknadsföring och 
medlemsdatabas, är riktad mot kommersiella företag där lönsamhet är det centrala och inte 
mot ideella föreningar som inte har något vinstsyfte. Flera teorier kring beslutsfattande är 
även riktade direkt mot multinationella företag där kommunikationen inom organisationen är 
mer komplicerad och svårhanterlig. Detta har medfört att vi har tolkat teorin och vinklat den 
så att den kan appliceras på Friskis&Svettis. 
 
Friskis&svettis är en ideell förening utan vinstsyfte och betraktar inte de som tränar hos dem 
som kunder utan istället som medlemmar. Begreppet kund kan således vara känsligt att 
använda i detta sammanhang, då det har en annan innebörd än begreppet medlem. Med 
anledning av detta har vi i denna uppsats valt att byta ut kund mot medlem. Vi har även ändrat 
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begreppet företag mot organisation. Detta för att kunna applicera teorierna på Friskis&Svettis, 
då föreningen inte är ett företag. 
 
I och med att Friskis&Svettis är en ideell förening som inte har något vinstsyfte, har en del av 
den införskaffade teorin över huvud taget inte gått att applicera på Friskis&Svettis. Det kan 
även finnas en risk i och med att vi har tolkat och gjort en del omskrivningar, att teorierna inte 
gäller i lika stor utsträckning som för kommersiella företag. 

 

6.3 Resultat 
 
En medlemsdatabas kan variera i storlek och innehåll. Allt från ett enkelt medlemsregister till 
ett mer avancerat M.I.S (Management Information System). Den kan fungera som ett 
hjälpmedel för att stärka relationen och kommunikationen mellan organisationen och dess 
medlemmar. En medlemsdatabas kan även fungera som ett verktyg vid beslutsfattande, då den 
kan innehålla väsentlig information om organisationens medlemmar. Exempelvis kan man 
med hjälp av medlemsdatabasen se vilka träningsformer som är mest populära och därefter 
besluta om en utveckling av dessa.  
 
Friskis&Svettis medlemsdatabas fyller idag en funktion som medlemsregister, kassahantering 
och inpasseringskontroll. Den innehåller, personuppgifter som födelsedatum (inte de fyra sista 
siffrorna), adress, kön, namn, mailadress och telefonnummer, om föreningens medlemmar 
 
I och med att Friskis&Svettis har klara riktlinjer och värderingar som strider mot att 
samarbeta med andra organisationer, ser vi i deras fall ingen utvecklingsmöjlighet när det 
gäller att kombinera medlemsdatabasen med försäljning av kringprodukter för att öka 
intäkterna. Undantaget är en framtida försäljning av profilkläder, vilket dock främst skulle 
göras för att skapa en ytterligare marknadsföringskanal. 
 
Föreningen har idag enligt medlemsundersökningen en stor andel nöjda medlemmar. Med 
bakgrund av detta kan vi ifrågasätta om Friskis&Svettis verkligen har ett behov av att 
investera i ett nytt och mer avancerat medlemsdatabassystem, för att på så vis öka 
medlemsnöjdheten. Vi tror inte att nyttan investeringen medför är tillräckligt stor, i 
förhållande till det arbete investeringen innebär. 
  
Friskis&Svettis är en ideell förening som sätter leendet i centrum. Vi anser inte att en 
välutvecklad medlemsdatabas är en avgörande faktor, när det gäller val av 
träningsorganisation. Medlemasdatabasen ser vi istället som en marknadsföringskanal där 
föreningen kan nå ut med sitt budskap och förhoppningsvis locka nya medlemmar. 
 
Kunskapen de anställda har om medlemsdatabasens funktioner, anser vi vara begränsade. I 
intervjun med Henric Anderung menar han att det är svårt att veta vilka funktioner som finns. 
Vi ser här ett behov av ett mer lättorienterat program som tillgodoser föreningens egna krav.  
 
Vi ser en utvecklingsmöjlighet i att utveckla och synkronisera föreningens hemsida med 
medlemsdatabasen och skapa ”mina sidor”. Dels för att det finns en önskan hos en del 
medlemmar om en mer utvecklad hemsida med fler funktioner och en möjlighet att 
kommunicera med föreningen, dels att föreningen skall kunna tillgodogöra sig mer 
information om medlemmarna. En annan fördel detta skulle medföra, är att medlemmarna 
själva skulle kunna uppdatera sina personliga uppgifter.  
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Vår uppfattning är att det är mer aktuellt för Friskis&Svettis att använda medlemsdatabasen 
som en informationskanal, än för att öka lönsamheten via kringprodukter och analysera 
medlemsunderlaget. 
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Medlem Kvinna 44 år   24/4 -08 
 
Medlem Man 28 år   25/4 -08 
 
Medlem Kvinna 25 år   25/4 -08 
 
Medlem Man 21 år   25/4 -08 
 
Övriga källor 
 
Medlemsundersökning ”F&S_Gävle Rapport Gävle” November 2007 
 
Passport Användarmanual
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor Henrik 2008-04-17 

 
1. Hur länge har du jobbat på Friskis&Svettis? 
 
2. Vad är din yrkestitel och arbetsuppgift? 
 
3. Uppdaterar ni databasen? och i så fall när? 
 
4. Hur ser du på möjligheten att använda databasen för att skapa en närmare relation till 

kunden? 
 
5. Vilka utvecklingsmöjligheter ser du kring kunddatabasen? 
 
6. Hur ser sms-funktionen ut? Vilka begränsningar finns? Kostnader? 
 
7. Vad anser du om att använda sig av ”mina sidor” på hemsidan?  (Boka pass, ge 

feedback, kontrollera medlemstiden, antal träningspass etc.)  
 
8. Hur tror du era medlemmar ställer sig till en utökning av databasanvändandet? 
 
9. Hur tycker du kompetensen hos personalen ser ut när det gäller databasen?  
 
10. Vad innebär ”The big five” 

 
11. Genomförs kundundersökningar regelbundet? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor Pialena Wihlborg 2008-04-15 
 
Generella frågor kring Friskis&Svettis 
 
Hur många medlemmar och funktionärer har ni idag 080415 
 
Ses ”Torget” som huvudkontoret i Gävle 
 
Är alla medlemmar med i databasen (Inkl. klippkort) 
 
Erbjuder ni kringtjänster/produkter (skor, träningsoverall)? 
 
Frågor kring Databasen 
 
Hur används databasen idag? 
 
Vilka uppgifter/data finns i databasen idag? 
 
Uppdateras databasen, vet ni om medlemmar flyttar? 
 
Hur behandlas de uppgifter som finns i databasen – finns det någon sekretess?  
 
Hur mäts (anledningen) rekryteringen av nya medlemmar/ dropouts? 
 
Hur ser personalens kompetens ut kring databasen? 
 
Vilka utvecklingsmöjligheter ser du på databasanvändningen? 
 
Används databasens information som grund vid beslutsfattande? 
 
Relationsmarknadsföring 
 
Hur arbetar ni med att skapa en relation/ närhet med era medlemmar? 
 
Hur arbetar ni för att förhindra ”dropouts”? 
 
Hur arbetar ni med feedback från medlemmarna? 
 
Vilka kommunikationssätt används för att skapa mervärde för kunden (erbjudanden)? 
 
Förslag 
Hur ställer ni er till att kombinera kunddatabasen med riktade specialerbjudanden till utvalda 
kundsegment? 
 
Hur ställer ni er till ett ”morotssystem” dvs. ju mer du tränar desto bättre förmåner (brons, 
silver och guld nivåer)? 
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Hur ställer ni er till marknadsföring med hjälp av kunddatabasen? 
 
Hur ställer ni er till påminnelse till medlemmarna via sms, då de har bokat ett pass långt i 
förväg?  
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Bilaga 3 
 

Frågor till medlemmar på Friskis&Svettis 24/4 -08 (3 pers.), 25/4 -08 (3 pers.) 
 
1. Varför tränar du på Friskis&Svettis?  
 
 
 
 
2. Vad tränar du på Friskis&Svettis? (gym, spinning) 
 
 
 
 
3. Hur ser du på relationen till Friskis&Svettis? 
 
 
 
 
4. Hur tror du relationen till Friskis&Svettis kan förbättras? 
 
 
 
 
5. Vad kännetecknar Friskis&Svettis för dig? 
 
 
 
 
6. Hur ställer du dig till en utveckling via hemsidan (mina sidor), där kommunikationen 

mellan föreningen och dig ökar? 
 
 
 
 
7. Hur ställer du dig till ökad information via mail och sms? 
 
 

 
 

8. Tränar du på Friskis&Svettis för att det är roligt eller gör du det för att träningen ger 
fysiskt resultat? 
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