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 SAMMANFATTNING  
 
Hälsa och motion är något som allt fler blivit medvetna om. Motionens hälsobetydelse är idag 
även vetenskapligt belagd, regelbunden fysisk aktivitet förbättrar hälsan och leder till bättre 
välbefinnande. Även företagen har uppmärksammat detta då de bland annat har introducerat 
en s.k. träningssubvention.  
 
En konkurrensanalys av hälsoföretag (organisationer, föreningar) i Gävleområdet anser vi 
vara ett ämne som ligger i tiden. Ämnet känns även aktuellt eftersom Högskolan i Gävle 
satsar på hälsoprofilen ”Hälsofrämjande arbetsliv”, vilken är en av forskningsprofilerna som 
Högskolan i Gävle ska satsa på att utveckla inom tre till fem år. Hälsoprofilen omfattar 
forskning och utbildning med inriktning mot olika hälsoaspekter i arbetslivet.   
 
Syftet med vår studie är att beskriva och analysera hur konkurrenssituationen ser ut för fyra 
hälsoföretag på Gävlemarknaden. Vi göra en konkurrensanalys utifrån ett marknadsmässigt 
perspektiv.  
 
Med hjälp av kvalitativa data undersöker vi hur konkurrenssituationen ser ut. Detta gör vi 
genom intervjuer med de olika företagen. Angående sekundärdata har vi använt olika böcker 
inom ämnet marknadsföring. 
 
De organisationer vi har valt att ta med i vår konkurrensanalys är World Class, Korpen, 
Friskis&Svettis och Valbo Sportcentrum. För att kunna jämföra de olika företagen kommer vi 
att utgå från marknadsföringsmixen. I den senare delen av studien analyserar vi företagen med 
hjälp av Porters modell om konkurrensanalysens komponenter samt med hjälp av 
marknadsföringsmixen. 
 
Vår studie visar att företagen har vissa likheter men även en mängd olikheter angående 
marknadsföringen och de olika komponenterna för en framgångsrik verksamhet. Vi anser att 
företagen borde framhäva sina skillnader i utbudet gentemot varandra mer i sin 
marknadsföring. 
 
Denna studie kan dock inte sägas vara representativ för alla hälsoföretag i Gävle området 
eftersom vi endast valt ut fyra av dessa.  
 
Slutligen redogörs de slutsatser som vi dragit efter att ha sammanställt empiri, teori och 
analys. Vidare har vi svarat på våra frågeställningar och försökt att ge konkreta förslag samt 
vägt in våra egna tankar och reflektioner.  
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SUMMERY  
 
Health and exercise are issues that more and more people have become aware of. Today the 
impact of exercise on our health has been documented scientifically – regular physical 
activities improve our health and leads to an increased wellbeing. The companies have also 
acknowledged this, for example by introducing a so called exercise subvention. 
 
A competition analysis of health companies (organizations, associations) in the Gävle area is 
a topic that we consider timely. This topic is also of current interest as the University of Gävle 
is introducing the health profile “Health promoting working life”, which is one of the research 
profiles that the University of Gävle will be developing within three to five years. This health 
profile will include research and education focused on different health aspects in the working 
life. 
 
The aim of our study is to describe and analyze what the competitive situation is like for four 
health companies on the Gävle market. We will conduct a competitive analysis based on the 
conditions of the market. 
 
We will use qualitative data to go over what the competitive situation looks like. This will be 
conducted by interviews with the different companies. For secondary data we have used 
various literature within the subject of marketing. 
Vi kommer med hjälp av kvalitativ data undersöka hur konkurrenssituationen ser ut. Detta 
kommer vi att göra genom intervjuer med de olika företagen. Angående sekundärdata har vi 
använts oss av olika böcker inom ämnet marknadsföring. 
 
The organizations that we have chosen for our competition analysis are World Class, Korpen, 
Friskis&Svettis and Valbo Sportcentrum. Our comparison of the different companies will be 
based on the marketing mix. In the latter part of the study we are going to analyze the 
companies using Porter’s model about the components of competition analysis as well as the 
marketing mix. 
 
The result that we have reached from this study was that the companies share some 
similarities but also have a number of differences as regards their marketing and the different 
components that leads to a successful company. We are of the opinion that the companies 
should focus their marketing on emphasising their unique selections, in comparison with the 
other companies. 
 
This study can not, however, be said to represent all health companies in the Gävle area, as 
we have only chosen four of them. 
 
Finally, the conclusions that we have come to, once empiricism, theory and analysis have all 
been put together, are described. Furthermore, we have answered our queries, tried to give 
tangible proposals, and accounted for our own thoughts and reflections. 
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FÖRORD  
 

Vi som har genomfört denna studie vill tacka de hälsoföretag som bidragit med givande 
information till vår uppsats. 

 
 

Vi vill även tacka Per- Åke Thorsell, Kenth Sennevall, Lars-Torsten Eriksson och Maria 
Ahlman som ställt upp på intressanta och givande intervjuer. 

 
 
Slutligen vill vi även tacka vår handledare Lars- Torsten Eriksson för gott samarbete och den 

hjälp och de idéer vi fått under arbetets gång. 
 
 

Nadja Wedin och Carolina Borbos  
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1. INLEDNING 
___________________________________________________________________________ 
 

 detta kapitel ges en kort beskrivning av bakgrunden till uppsatsen, och här framförs de 
frågeställningar och det syfte som ligger till grund för denna studie. Även en avgränsning 
av studiens omfattning redogörs och slutligen beskrivs uppsatsens disposition.  

_________________________________________________________________________ 
 

 I
 

1.1 BAKGRUND  
 
Att hälsa och motion är ett aktuellt ämne är nog inget som undgått någon. Se bara på alla 
hälsoreportage och dylikt på tv, diverse olika hälsoprogram som erbjuds på internet och att 
många företag idag tillhandahåller en s.k. träningssubvention. Motionen har en stor betydelse 
för vår hälsa och vårt välbefinnande. Motionens hälsobetydelse är idag även vetenskapligt 
belagd, regelbunden fysisk aktivitet förbättrar hälsan och minskar risken för att drabbas av 
olika välfärdssjukdomar som bland annat hjärtinfarkt, högt blodtryck, övervikt, benskörhet 
och åldersdiabetes. Regelbunden fysisk aktivitet leder också till att man mår bättre genom att 
man blir avstressad samtidigt som man får mer ork och energi.1  
 
Anledningen till att vi valde att göra en konkurrensanalys av hälsoföretag i Gävleområdet var 
att Friskis&Svettis vid introduktionen till examensarbetet hade utarbetat fyra olika frågor 
kring deras verksamhet.  Vi nappade direkt på förslaget som var inriktat på marknadsföring 
eftersom det är något som vi tycker är mycket intressant. Vidare var konkurrens i olika former 
ett återkommande ämne i våra marknadsföringsstudier. Att vi båda tränar på Friskis&Svettis 
var också en avgörande faktor till vårt intresse. 
 
De marknadsföringskurser som vi har läst och som ligger till grund för detta intresse är först 
och främst A och B kurserna i marknadsföring.2 Dessa kurser gick igenom alla basteorier och 
modeller kring marknadsföring och det var under denna tid vi fick upp vårt intresse för 
marknadsföring. Fördjupningskurser i marknadsföring har varit mer specificerade på ett 
särskilt område. Vi har läst två kurser som har varit inriktade på marknadsföring i 
tjänsteföretag3, vilket vi skulle kunna knyta an till i denna uppsats som handlar just om 
tjänsteföretag. De andra CD-kurserna som vi deltagit i har handlar om varumärket och dess 
betydelse4 samt relationsmarknadsföring och fördelar som kan ses genom olika 
sammanslagningar5.    
  
När vi satte oss in i ämnet kunde vi tillsammans med vår handledare konstatera att vi inte 
hade den inblick i Friskis&Svettis verksamhet och synsätt som krävs för göra en 
konkurrensanalys utifrån Friskis&Svettis. Vi valde därför att göra en konkurrensanalys utifrån 
ett marknadsmässigt perspektiv. Detta medför även att vi kan se på ämnet utifrån hela 
marknaden och på så sätt bidra till en bättre och mer tillförlitlig analys. Ämnet känns även 
aktuellt av att Högskolan i Gävle satsar på hälsoprofilen ”Hälsofrämjande arbetsliv”, vilken är 
en av forskningsprofilerna som HIG ska satsa på att utveckla inom tre till fem år. 

                                                 
1 http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=18685 
2 Marknadsföring - förnyelse och planering, Marknadsföring - marknadsföring och distribution 
3 Marknadsföring i fastighetsföretag, Services marketing 
4 Brand Management 
5 Customer Relationship Management 
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Hälsoprofilen omfattar forskning och utbildning med inriktning mot olika hälsoaspekter i 
arbetslivet.6 Centrum för belastningsskadeforskning (CBF) är en forskningsenhet inom 
Högskolan i Gävle som utgör en kärna i profilområdet "Hälsofrämjande arbetsliv". CBF är 
mer fokuserad i sin inriktning mot belastningsskador och bedriver samarbete med bland andra 
vårdvetenskapen, hälsopedagogiken och med avdelningar inom idrottsutbildningen.7

 
De organisationer som ingår i vår studie representerar olika typer av konstellationer. 
Friskis&Svettis och Korpen är ideella föreningar vilket i svensk associationsrätt är en viss typ 
av sammanslutning. Ideella föreningar kan delas in i två grupper; de som syftar till att främja 
medlemmarnas ekonomiska intresse och föreningar med annat syfte.8För att bli betraktad som 
en ekonomisk förening i lagens mening måste det vara ett kooperativ, vilket betyder att det är 
en fristående sammanslutning av personer som frivilligt samverkar för att tillgodose sina 
gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov och önskemål genom att man äger 
och styr föreningen tillsammans.9 De som skiljer Friskis&Svettis och Korpen åt är att Korpen 
även har bildat ett aktiebolag. World Class är ett börsnoterat aktiebolag vilket kännetecknas 
av att ägarna har ett begränsat ansvar för bolagets verksamhet. Ett börsnoterat aktiebolag får 
sprida sina aktier till allmänheten, notera aktier på aktiebörs eller marknadsplats, med mera. 
Publika aktiebolag måste ha minst 500 000 kronor i aktiekapital samt beteckningenen (publ.) 
efter firmanamnet.10 Valbo Sportcentrum är ett kommunalägt företag vilket innebär att Kultur 
och Fritid styr över Valbo Sportcentrum eftersom de ansvarar för kultur- och 
frititdsverksamheten i Gävle kommun.11

 

1.2 SYFTE 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur konkurrensbeteendet hos de fyra 
stora hälsofrämjande företag ser ut på Gävlemarknaden.  
 

1.3 PROBLEMFORMULERING  
 
För att uppnå syftet med denna studie har vi ställt oss följande huvudfråga: 
 

• Hur ser konkurrenssituationen ut för de aktuella hälsoföretagen i Gävleområdet?  
 
För att lättare kunna svara på vilka skillnader och likheter som finns mellan de olika företagen 
har vi ställt oss följande frågor:  
 

• Vilka tjänster skiljer de olika verksamheterna åt? 
 

• Spelar läget och lokalen någon roll när de gäller konkurrensfaktorer? 
 

• Vad använder sig företagen av för marknadsföringsåtgärder? 
 

                                                 
6 http://www.hig.se/rekt_kansli/styrdokument/FoUstrategier2009-2012.pdf 
7 Håkan Attius, Forskningssekreterare på Högskolan i Gävle 
8 http://sv.wikipedia.org/wiki/Ideell_f%C3%B6rening 
9 http://www.immi.se/foreningskunskap/olika.htm 
10 http://sv.wikipedia.org/wiki/Aktiebolag 
11 http://epi.gavle.se/gk/t_sida.aspx?id=17622 
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• Hur ser prissättningen ut i förhållande till konkurrenterna?  
 

• Vilka är företagens svaga och starka sidor i förhållande till konkurrenterna? 
 

1.4 AVGRÄNSNING  
 
Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka fyra hälsoföretag i Gävleområdet eftersom en 
granskning av hela branschen skulle bli för omfattande. För att få en bredd på arbetet valde vi 
att titta på ett företag en bit utanför Gävle för att se om det föreligger några likheter eller 
skillnader. Vidare har vi valt att endast undersöka branschen utifrån ett marknadsmässigt 
perspektiv och kommer därför att bortse från kundernas åsikter.  
 
De företag vi valt att ta med i vår konkurrensanalys är Word Class, Korpen, Friskis&Svettis 
samt Valbo Sportcenter. De fyra företagen skiljer sig i viss mån från varandra eftersom de är 
olika former av organisationer. Med hälsoföretag (organisationer, föreningar) avser vi denna 
vara en organisation som erbjuder gym, olika träningspass och spinncykling. Vi kommer i 
fortsättningen av vår studie att benämna dessa hälsoföretag (organisationer, föreningar) som 
företagen. 
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2. METOD 
___________________________________________________________________________ 
 

etta kapitel innehåller ett flertal olika tillvägagångssätt som vi har använt i vår 
studie. Metodkapitlet börjar med en förklaring till vad kvalitativ och kvantitativ 
metod är. Kapitlet avslutas med vilken typ av intervjuteknik och enkätutformning vi 

använt oss av och dess validitet och reliabilitet.  
__________________________________________________________________________ 

 D
 

2.1 KVALITATIV OCH KVANTITATIV METOD  
 
När man ska samla in data till en undersökning måste man bestämma sig för vilken eller vilka 
undersökningsmetoder som man ska välja.12  Den största skillnaden mellan kvantitativa och 
kvalitativa data är främst deras form, där kvantitativa data består av siffror, och kvalitativa 
data utgörs av ord och bilder.13

 
I en kvalitativ undersökning ser man till helhetsförståelsen och sammanhanget då detta anses 
viktigare än de olika delarna. Eftersom man ser till den underliggande meningen och 
fokuserar på innebörden. En kvalitativ undersökning framställer konceptuella beskrivningar 
av verkligheten i form av text och modeller, vilket syftar till att upptäcka och belysa de 
samband som växt fram. 14

 
För att vi ska kunna göra en konkurrensanalys måste vi samla in fakta om de olika 
hälsoföretagen genom bland annat intervjuer med dessa. Intervjuerna hjälper oss att skaffa en 
annan och djupare kunskap om de olika företagen som vi valt att undersöka. Vi kommer 
därför att använda oss av kvalitativ data. Anledningen till att vi inte kommer att använda oss 
av kvantitativ data genom exempelvis en enkätundersökning har med våra begränsade 
resurser och tid att göra.  
 

2.2 PRIMÄR OCH SEKUNDÄR DATA  
 
Primärdata är de data som man själv samlar in med hjälp av en eller flera olika 
insamlingstekniker. Till de flesta undersökningar krävs mer material än det som redan finns 
tillgängligt, därför behövs ny information samlas in.15  
 
Primärdata har vi införskaffat genom olika intervjuer. De personer vi har intervjuat vid de 
olika organisationerna har vi valt att redovisa i tabellen nedan för att göra det mer tydligt för 
läsaren. 
 
 
 
 
                                                 
12 Halvorsen, K, Samhällsvetenskaplig metod, 1992, s 78 
13 Christensen, L m.fl., Marknadsundersökning – en handbok, 2001, s 66 
14 Christensen, L m.fl., Marknadsundersökning – en handbok, 2001, s 67 
15 Christensen, L m.fl., Marknadsundersökning – en handbok, 2001, s 102 
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Namn: Organisation: Position: 
Maria Ahlman World Class Platschef 
Pialena Wihlborg Friskis&Svettis Verksamhetschef 
Kenth Sennevall Korpen  Motionsidrottskonsult  
Per- Åke Thorsell Valbo sport centrum  Enhetschef  
 
Sekundärdata innebär att du skaffar dig en övergripande förståelse och helhetsbild av 
problemområdet. Detta gör man dels genom att samla in den information som redan finns 
tillgänglig, dels genom att studera den information som finns internt hos uppdragsgivaren och 
dels externt i exempelvis olika tidningar och forskningsrapporter. Denna typ av inledande 
studie benämns ofta för en skrivbordsundersökning.16

 
De sekundärdata vi har använts oss av har hämtats från olika böcker och även från intern 
information från företagen. Det finns mycket litteratur som handlar om marknadsföring men 
inte så stor del som handlar om enbart konkurrensanalys. Som vi nämnt tidigare så är dock 
konkurrens ett återkommande ämne i många marknadsföringsböcker. Genom att vi läst en del 
marknadsföringskurser så visste vi till en viss del vilka böcker vi skulle söka information i. 
Förutom intervjuerna har vi fått mycket information om företagen genom deras hemsidor. 
Intervjuerna har vi format efter den information som inte framgått av hemsidan eller sådan 
information som vi ansett måste utvecklas. Vi har även fått inspiration från andra 
examensarbeten skrivna på Högskolan i Gävle.  
 
 

2.3 INTERVJUTEKNIK 
 
För att samla information kan man enligt Ekholm och Fransson tala om direkt, indirekt, 
ostrukturerad och strukturerad informationsinsamling. Med direkt informationsinsamling 
avses att man med egna ögon och öron iakttar ett skeende. Indirekt innebär att man försöker ta 
del av iakttagelser som redan gjorts av någon annan. Indelningen strukturerad och 
ostrukturerad har att göra med förhållandet som kan inverka styrande på den information man 
får. 17  En ostrukturerad intervju med ett visst tema menar Bell är bra att använda sig av om 
man är skicklig som intervjuare då detta kan ge en mängd viktig information. Nackdelen med 
denna typ av metod är att genomförandet av intervjun och analysen kan ta lång tid.18

 
Vi har valt att använda oss av en strukturerad intervju till företagen. Detta på grund av att man 
kan förbereda ett frågeformulär i förväg, det blir också lättare att analysera och jämföra 
intervjuerna med varandra när den är strukturerad i förväg.19 Enligt Bell så underlättar det om 
man noggrant förbereder intervjun genom att strukturera frågorna under olika rubriker. För att 
få ytterligare struktur på anteckningarna kan man använda sig av uppföljningsfrågor oavsett 
om de används eller inte.20  För att få så väsentliga frågor som möjligt började vi med att 
utforma frågorna och underfrågor som baseras på marknadsföringsmixen och Porters modell 
om konkurrentens reaktionsprofil. Sedan genomförde vi en pilotundersökning för att pröva 
om frågorna är tillräckligt klara så att respondenterna förstår dem eller om det finns frågor 

                                                 
16 Christensen, L m.fl., Marknadsundersökning – en handbok, 2001, s 87 
17 Ekholm och Fransson, Praktisk intervjuteknik, 1979, s 7 
18 Bell, J, Introduktion till forskningsmetodiken, 2000, s121 
19 Bell, J, Introduktion till forskningsmetodiken, 2000, s121 
20 Bell, J, Introduktion till forskningsmetodiken, 2000, s 124 
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som måste vidareutvecklas eller läggas till. Enligt Nyberg ska pilotundersökningen bestå av 
två-tio personer i samma ålder eller av samma slag som slutligen ska svara på 
intervjufrågorna.21 Vår pilotundersökning innefattar 2 personer som båda jobbar på ett 
tjänsteföretag. Slutsatsen vi kunde dra av våra pilotintervjuer var att någon fråga måste 
förtydligas på grund av för många marknadsföringstermer som kan vara svåra att förstå, vi 
kom även på en ytterligare relevant fråga.   
 
En tidsplan sattes upp för när intervjuerna skulle inträffa.  Vi valde att inte lämna ut 
intervjufrågorna i förväg till respondenterna eftersom vi ville erhålla så spontana svar som 
möjligt. När vi bokade in intervjuerna informerade vi dock utförligt vad intervjun skulle 
innefatta så att respondenten kunde förbereda sig väl och ta fram ev. information som kunde 
vara till nytta för oss.  
 
Bell tar även upp vikten av att klargöra för respondenten vad som kommer att ske med den 
information som undersökningen ger och om man får använda den personen det gäller som 
källa.22  För att få så korrekta svar som möjligt har vi valt att låta intervjupersonerna läsa 
igenom en sammanställning av intervjun för att kontrollera att vi tolkat denne på rätt sätt.23  
 
 

2.4 VAL AV KONKURRENTER 
 
Eftersom det finns ett stort utbud av hälsoföretag i Gävleområdet, var det nödvändigt att göra 
ett urval av någon form.24 Vi har medvetet valt ut företag till undersökningen enligt ett icke 
slumpmässigt urval.25 Urvalet grundar sig på de företag som vi antar är de största i Gävle 
centrum. Vidare har vi sorterat företagen efter att de ska erbjuda sina kunder både gym och 
gympa. Vi valde att se på ett företag en bit utanför Gävle för att få en bredd i arbetet och för 
att kunna se på de skillnader och likheter som kan finnas. Resultatet av urvalet blev: 
Friskis&Svettis, Korpen, World Class och Valbo Sport Centrum.  
 
 

2.5 VALIDITET OCH RELIABILITET 
 
Begreppet validitet kan enligt Halvorsen översättas med giltighet eller relevans. Det gäller att 
samla in data som är relevanta för den problemställning man valt att arbeta med och att man 
verkligen mäter det man har för avsikt att mäta.26 Eriksson och Wiedersheim-Paul poängterar 
även detta i sin bok men nämner också vikten av att skilja på två aspekter inom validitet. 
Dessa är den inre validitet och den yttre validiteten.27  
 
Det finns ett visst samband mellan validitet och reliabilitet vilket gör att man inte bara kan 
koncentrera sig på det ena och låta bli det andra. Enligt Patel och Davidson är reliabilitet 
mätningens tillförlitlighet. Denna tillförlitlighet handlar om hur väl instrumentet motstår 

                                                 
21 Nyberg, R, Skriva vetenskapliga uppsatser och avhandlingar, 2000, s102 
22 Bell, J, Introduktion till forskningsmetodiken, 2000, s 125 
23 Bell, J, Introduktion till forskningsmetodiken, 2000, s 124 
24 http://gulasidorna.eniro.se/query?what=cs&search_word=gym&district_codes=137&geo_area=G%E4vle 
25 DePoy och Gitlin, Forskning – en introduktion, 1999, s 206 
26 Halvorsen K, Samhällsvetenskaplig metod, 1992, s 41 
27 Eriksson och Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, 2001,s 38 
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slumpinflytande av olika slag. Bedömarfel kan uppstå då intervjuaren eller observatören inte 
är tränade och undersökningens reliabilitet kan därmed försämras.  För att räkna med en 
förhållandevis god reliabilitet kan man använda sig av strukturerade observationer och 
standardiserade intervjuer.28   
 
För att uppnå så hög reliabilitet som möjligt i vår studie har vi sökt i olika litteratur hur 
intervjufrågor kan utformas så att man får så sanningsenliga svar som möjligt. För att försäkra 
oss om att intervjusvaren har största möjliga tillförlitlighet har vi medverkad båda två vid 
intervjuerna så att vi får två infallsvinklar på dem. Vidare har vi spelat in intervjuerna med en 
bandspelare så att vi kan kontrollera fakta som vi inte fått nedskrivet eller information som vi 
blivit osäkra på. För att minimera risken för missförstånd och felaktiga tolkningar har vi även 
skickat den sammanställda intervjun till respektive företag så att dessa kunnat kontrollera dess 
tillförlitlighet.  
 
För att våra data ska få hög validitet måste reliabiliteten också vara hög.29  För att få en sådan 
tillförlitlig studie som möjligt har vi valt att studera en mängd olika böcker. På så vis kan vi se 
vilka likheter och skillnader som finns samt ur vilket synsätt de olika författarna har valt att 
behandla ämnet. Vi är väl medvetna om att de finns olika synvinklar att se detta ämne utifrån 
men vi har valt de som vi anser vara mest lämpad för vår studie.   

  
 
 
 
 

                                                 
28 Patel och Davidson, Forskningsmetodikens grunder, 1994, s 85-88 
29 Halvorsen K, Samhällsvetenskaplig metod, 1992, s 43 
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3. TEORI  
___________________________________________________________________________ 
 

 detta kapitel behandlas inledningsvis en definition av konkurrens för att sedan gå in på 
några av de olika författarnas synsätt att se på konkurrens, för att slutligen beskriva tre 
olika konkurrensstrategier.      

___________________________________________________________________________ 
 

 I
 

3.1 EN STUDIE AV MARKNADEN UR OLIKA PERSPEKTIV  
 
Konkurrens mellan företag kan se ut på olika vis, antingen som en ren tävlan eller genom en 
samverkan mellan företagen. De företagen har gemensamt är att de vill öka konsumtionen. Ett 
exempel på en typ av samverkan är restaurangsalen i Gallerian nian i Gävle. Deras 
sammanslagning skulle kunna ses som en s.k. joint venture, de konkurrerar om kunderna 
samtidigt som de delar på sittplatserna och renhållningskostnaderna. Donaldson och O´Tool 
skriver i sin bok ”Strategic Market Relationship” om joint ventures och strategiska allianser. 
Dessa två typer av samverkan kan användas för att bättre kunna möta förväntningarna från 
kunderna och för att möta den ökade konkurrensen. Allianser och joint venture har samma 
huvudsyfte, nämligen att eftersträva samverkansfördelar.30  
 
Det finns flera olika sätt att beskriva konkurrens. Konkurrens skapas genom att flera aktörer 
finns på en marknad och beskrivs i litteraturen som en kamp eller tävlan om en krets av 
kunder.31 I strävan efter att uppnå sina mål hamnar ofta företagen i intressekonflikter med 
andra företag på samma marknad. 32 En faktor som har stor betydelse är antalet företag på 
marknaden, det vill säga vilken konkurrensform den bedrivs i.33 Något som också är 
betydelsefullt för konkurrens är i vilket utvecklingsstadium som marknaden befinner sig i. En 
bransch genomgår fyra olika stadier; introduktion, tillväxt, mättnad och nedgångsstadiet. 
Detta har att göra med hur hög respektive låg konkurrens som råder på marknaden.34  
 
Om man tittar på marknaden i stort kan man inom hälsobranschen se att det finns ett 
gemensamt intresse – alla företag vill att fler ska röra på sig. Träningssubventioner kan ses 
som ett tecken på att företagen uppmärksammat motionens betydelse för hälsan. Bryter man 
ned marknaden i mindre delar yppar sig konkurrensen eftersom det blir en tävlan om 
konsumenterna.  
 
 

3.2  OLIKA SYNSÄTT ATT SE PÅ KONKURRENS   
 
Efter att vi har läst flera olika marknadsföringskurser har vi fått erfara att de olika författarna 
beskriver konkurrensanalys på olika vis beroende på från vilken synvinkel de har valt att se på 
ämnet. I kursen marknadsföring i tjänsteföretag läste vi Echeverri och Edvardssons bok 
                                                 
30 Donaldson och Tool, Strategic Market Relationship, 2001, s 117 
31 Magnusson och Forssblad I teori och Praktik, 2003, s 25 
32 Andersson, A, Konkurrensanalys och marknadsagerande, 1988, s 2  
33 Palmer, A, The business and marketing environment, 1996, s 105 
34 Porter,  M.E, Konkurrensstrategier, 1991, s 162 
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”Marknadsföring i tjänsteekonomin”. Aakers bok ”Strategic market management” läste vi i 
kursen Marknadsföring - förnyelse och planering. Donaldson och Tools bok “Strategic 
Market Relationship” ingick i kursen Customer relationsship management. Boken ”Principles 
of Marketing” som bl.a. är skriven av Philip Kotler läste vi i kursen Marknadsföring - 
marknadsföring och distribution. Nedan har vi presenterat författarnas olika sätt att se på 
konkurrensanalys och sedan berätta vilken vi har valt att utgå ifrån. För att få en djupare 
inblick i ämnet konkurrens valde vi att även ta upp Porters synsätt. Därifrån kommer vi även 
att beskriva hans sätt att se på konkurrensstrategier.  

 

3.2.1 ECHEVERRI OCH EDVARDSSON  
 
Echeverri och Edvardsson utgår från marknadsföring i tjänsteföretag och lägger stor tonvikt 
på personalen som de beskriver som frontpersonalen. De är ”ansiktet utåt” och är tillsammans 
med kunderna de viktigaste marknadsförarna.35 Enligt Echeverri och Edvardsson kommer 
konkurrensanalysen in under utvecklingen av tjänsteerbjudandet genom en extern analys där 
idén till en ny eller förändrad tjänst värderas och preciseras. I konkurrensanalysen identifieras 
både konkurrens från konkurrenter inom samma bransch och konkurrens ”utifrån”, från 
invadörer. Det som studeras är bland annat konkurrenternas befintliga tjänster, deras strategier 
och eventuella nya tjänster som kommer att lanseras. Likaså identifieras och värderas 
konkurrenternas styrkor och svagheter.36 Om vi bortser från konkurrensanalysen så betraktar 
Echeverri och Edvardsson frontpersonalens bemötande, empowerment och intern 
marknadsföring som viktiga framgångsfaktorer inom tjänsteekonomin.37  
 

3.2.2 AAKER 
 
Aaker delar upp konkurrensanalysen i olika steg vilka innefattar att: 

• identifiera konkurrenterna 
• undersöka potentiella konkurrenter  
• analysera konkurrenterna 
• undersöka konkurrenternas styrkor och svagheter 
• införskaffa sig information om konkurrenterna 

 
Den första delen som handlar om att identifiera konkurrenterna är indelad i två delar, ur 
kundens synvinkel och strategiska grupper. I stort handlar identifieringen av konkurrenterna 
om att undersöka vilka konkurrenterna är, vilken den största konkurrenten är och om de finns 
några potentiella konkurrenter. Vidare handlar det om att utvärdera konkurrenterna, vilka 
strategier de har, prisnivå, styrkor och svagheter samt image. Ur kundens synvinkel handlar 
det om att identifiera konkurrenterna ur kundens perspektiv, vilket val gör kunden? 
Strategiska grupper är företag som exempelvis erbjuder samma slags produkter/tjänster och 
marknadsför sig genom samma medier. Genom att dela in konkurrenter med liknade 
produkter och strategier så gör man analysen mer kompakt, utförbar och användbar, istället 
för att analyser konkurrent för konkurrent. Angående potentiella konkurrenter påpekar Aaker 
vikten av att även undersöka potentiella marknader som konkurrenterna kan ge sig in på. 
Detta innefattar bland annat marknadsutvidgning och produktutbredning.  Analysen av 
                                                 
35 Echeverri och Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2002, s 21 
36 Echeverri och Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2002, s 453 
37 Echeverri och Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2002, s 22 ff 
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konkurrenterna sker efter olika faktorer såsom lönsamhet, positionering, organisation, styrkor 
och svagheter med mera. Angående konkurrenternas starka och svaga sidor har Aaker ställt 
upp en checklista över olika områden inom vilka konkurrenterna kan besitta starka och svaga 
sidor. Dessa områden är innovation, tillverkning, ledning, marknadsföring, finansiering och 
kundbas.38

 

3.2.3 DONALDSON OCH O´TOOL  
 
Donaldson och O´Tool belyser i sin bok Strategic Market Relationship relationer med andra 
företag och till kunder som en viktig framgångsfaktor. I likhet med Echeverri och Edvardsson 
har inte heller Donaldson och O´Tool utvecklat någon egentlig modell för konkurrensanalys 
utan lägger istället tonvikten på en viktig framgångsfaktor, i det här fallet relationerna. De ser 
relationerna som en strategisk fördel och som basen för konkurrens.  
 
Enligt Donaldson och O´Tool skapar aktiva relationer nya vägar till att utveckla produkter och 
finna nya marknader. För att lyckas med detta tillvägagångssätt måste företaget först välja 
vilka de vill ingå en relation med för att sedan leda och bibehålla dessa relationer. För att 
organisera, utveckla och styra en relationsbaserad lösning genom ett företag krävs olika 
åtgärder. Dessa åtgärder kan bestå av att man återkonfigurerar företagets filosofi, organisation 
och ledning, hittar vägar för att säkra konkurrensfördelar och leverera överlägsna tilldelande 
värden. Detta tillvägagångssätt är inte lämpligt för alla marknader men för dem som detta är 
genomförbart kan det vara en avgörande väg för konkurrensframgång.39 Donaldson och 
O´Tool belyser också hur företag kan sätta igång, utveckla och upprätthålla lönsamma 
relationer med i huvudsak kunder genom fem utgångspunkter vilka är: struktur, personal, 
system, planering och utförande.40    
 

3.2.4 KOTLER  
 
I boken Principles of Marketing har Philip Kotler m.fl. gjort en konkurrensanalys som 
påminner lite om Aakers. Kotler tar upp tre viktiga begrepp vilka är konkurrensfördelar, 
konkurrensanalys och konkurrensstrategier. Att företaget kan erbjuda ett högre värde för 
kunden genom exempelvis lägre priser kan ses som en konkurrensfördel. Innan en 
konkurrensstrategi kan utformas måste en konkurrensanalys ha ägt rum. Denna inbegriper en 
identifiering av huvudkonkurrenterna där deras mål, strategier, styrkor och svagheter samt 
deras reaktionsmönster analyseras. Därefter avgörs vilka konkurrenter som ska utmanas och 
vilka som ska undvikas. Steg två blir att utveckla konkurrensstrategier som bäst positionerar 
företaget mot konkurrenterna och som ger dem den bästa strategiska fördelen. 
 
För att ett företag ska kunna utveckla strategier som bidrar till effektiva konkurrensfördelar så 
krävs regelbunden jämförelse av deras produkter, priser och marknadsföring med dess 
närmaste konkurrenter.41  Kotler har utarbetat ett bra verktyg för att analysera marknaden 
vilken är marknadsföringsmixen. Denna innefattar alla kontrollerbara och taktiska verktyg 

                                                 
38 Aaker D, Strategic Market Management, 2005, s 59 ff. 
39 Donaldson och O´ Tool, Strategic Market Relationship, 2001, s 4-5 
40 Donaldson och O´Tool, Strategic Market Relationship, 2001, s 113 ff. 
41 Kotler P m.fl., Principles of Marketing, 2005, s 494 
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som marknadsföraren kan använda i sitt arbete för att påverka marknaden. De är dessa som 
marknadsföraren använder som konkurrensmedel för att få önskad respons på marknaden.42  
 
Produkt är en av komponenterna i marknadsföringsmixen, det är allt som kan erbjudas på en 
marknad och som tillfredställer ett behov eller önskemål. Det inkluderar personer, tjänster, 
idéer, varumärke, platser och organisation. Pris är den enda av delen i marknadsföringsmixen 
som genererar intäkter, de övriga innebär bara kostnader för företaget. Det finns olika faktorer 
som påverkar prissättningen, t.ex. företagets kostnader, vilken typ av marknad man verkar på, 
tillgång och efterfrågan, samt hur konkurrensen på marknaden ser ut. Det finns även olika 
prissättningsmetoder, kostnadsbaserad, värdebaserad och konkurrensbaserad prissättning. 
Med plats menas produktens eller tjänstens tillgänglighet på marknaden, kontakter med 
mellanhänder och distributionskanaler. Det är viktigt att produkten finns på rätt plats vid rätt 
tidpunkt, timing är A och O. Dessutom ska man tänka på att sprida ut riskerna, dvs. att man 
placerar ut verksamheterna på olika platser för att minimera riskerna. Den sista komponenten 
är påverkan vilken innefattar företagets marknadsföring som kan te sig på många olika sätt. 
En viktig aspekt att ha i åtanke är att olika målgrupper nås genom olika 
marknadsföringskanaler.43  
 

3.2.5 PORTER 
 
Enligt Porter är syftet med en konkurrensanalys att skaffa sig en föreställning om vilka 
sannolika strategiförändringar, som varje konkurrent kan göra och hur framgångsrika de kan 
bli, varje konkurrents troliga försvarsåtgärder på olika förändringar. Efter utförd 
konkurrensanalys följer konkurrensstrategi där det gäller att positionera företaget så att de 
egenskaper som skiljer sig från konkurrenterna utnyttjas maximalt. Det finns fyra 
diagnostiska komponenter i en konkurrentanalys: Framtida mål, aktuell strategi, 
föreställningar och möjligheter.44 Nedan i figur 3.1 visas sambandet mellan dessa olika 
komponenter.  

 
 

Fig. 3.1. Konkurrentens reaktionsprofil 
Källa: Porter, 1991, s. 65 

                                                 
42 Kotler P m.fl., Principles of Marketing, 2002, s 97 
43 Kotler P m.fl., Principles of Marketing, 2002, s 98 
44 Porter M.E, Konkurrens, 1991, s 65 
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Dessa fyra komponenter återspeglar konkurrentens reaktionsprofil. Framtida mål och 
föreställningar speglar konkurrentens drivkrafter. Diagnosen av konkurrenters mål är den 
första komponenten i konkurrensanalysen. Att känna till konkurrenters mål är en viktig 
förutsättning för att förutspå hur denne reagerar på strategiska förändringar. De framtida 
målen undersöks på alla ledningsnivåer och i många olika dimensioner. Identifieringen av 
konkurrenternas föreställningar kan delas in i två kategorier, konkurrentens föreställningar 
om sig själv och konkurrentens antagande om branschen och de andra företagen i denna. 
Konkurrenterna föreställning om sig själv kan både vara riktiga och oriktiga, är de inte riktiga 
så har det en strategisk betydelse. Har konkurrenten en osann bild av sig själv skapar det en 
god förutsättning för företaget att angripa denna. Till exempel om en konkurrent tror att de 
har störst kundlojalitet på marknaden, och om så inte är fallet, kan en utmanande prissänkning 
vara ett sätt att erövra marknadsandelar. Konkurrenten kanske då inte svarar på 
prissänkningen i övertygelsen på sin stora kundlojalitet. Likväl är en granskning av företagets 
föreställningar om branschen och konkurrenterna att rekommendera. En granskning av 
föreställningar av alla typer kan identifiera fördomar som kan smyga sig in i företagsledarens 
uppfattning om sin omgivning.45  
 
Aktuell strategi och möjligheter speglar vad konkurrenterna gör och vad de kan göra. Aktuell 
strategi är den tredje komponenten i konkurrensanalysen och beskriver varje konkurrents 
aktuella strategi. Konkurrensstrategi är en kombination av de syften som företaget strävar 
efter och de medel genom vilka de försöker nå målet. Den sista delen i konkurrensanalysen är 
komponentens möjligheter, här utforskas de starka och svaga sidorna. Konkurrentens mål, 
antaganden och aktuella strategi påverkar sannolikheten, tidpunkten, arten och intensiteten i 
en konkurrents reaktioner. Konkurrentens styrka och svaghet bestämmer förmågan att reagera 
och hantera händelser i omgivningen eller branschen.46  
 

3.2.6 SAMMANFATTNING OCH VAL AV SYNSÄTT 

Porter, Kotler och Aaker är väl egentligen de enda av dessa författare som utarbetat en 
huvudsaklig modell för konkurrensanalysen. Donaldson och O´Tool samt Echeverri och 
Edvardsson har istället nischat sig på relationer respektive personalen. Alla författare utom 
Donaldson och O´Tool har delat in konkurrensanalysen i liknande områden så som strategier, 
framtida mål, styrkor och svagheter. En intressant infallsvinkel är att alla författare utom 
Donaldson och O´Tool ser på konkurrensanalysen som ett medel för att ta reda på vilket sätt 
de ska attackera sina konkurrenter för att finna konkurrensfördelar. Donaldson och O´Tool ser 
istället att konkurrensfördelar kan erhållas genom diverse olika sammanslagningar och genom 
relationer med sina konkurrenter. Echeverri och Edvardsson skiljer sig även från de övriga 
författarna genom att de har riktat in sig på tjänsteföretag, detta är intressant då faktorerna för 
att vinna konkurrensfördelar kan skilja sig från varuproducerande företag. 
 
Både Kotler och Porter är överens om att innan en konkurrensstrategi kan utformas måste en 
konkurrensanalys ha genomförts. Vi har beskrivit varje företag efter Philip Kotlers 
marknadsföringsmix som innefattar pris, plats, produkt, påverkan och personal. Vi har även 
valt att utgå från Porters modell om konkurrensanalys där en av komponenterna innefattar 
marknadsföringsmixen. Efter att vi har analyserat företagen efter dessa två tillvägagångssätt 
har vi med hjälp av de olika konkurrensstrategierna som beskrivs nedan placerat in företagen i 
konkurrensstrategimodellen. 

                                                 
45 Porter M E, Konkurrensstrategi, 1991, s 64 ff. 
46 Porter M E, Konkurrensstrategi, 1991, s 78 
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 3.3 MARKNADSFÖRINGSMIXEN SOM KONKURRENSBETEENDE  
 
I beskrivningen av marknadsföringsmixen utgår vi från att läsaren har de baskunskaper om 
ämnet som erfordras. Därför har vi valt att endast ta med information som är mer djupgående 
och som sedan kan ligga till grund för vår analys. I marknadsföringsmixen har vi även tagit 
hänsyn till Echeverri och Edvardssons synsätt att se på marknadsföring inom 
tjänsteekonomin.  
 

3.3.1 PRIS 
 
Det finns tre olika typer av prissättningar, kostnadsbaserad prissättning, värdebaserad 
prissättning och konkurrensbaserad prissättning. Prissättning som baseras på vilka kostnader 
man har i företaget kallas för kostnadsbaserad prissättning. Denna metod är den enklaste 
prisstrategin för ett företag att genomföra. Värdebaserad prissättning kallas det när företaget 
sätter priset efter köparens förväntningar på produktens kvalitet istället för efter kostnader. 
När företaget sätter sina priser efter konkurrenternas priser snarare än att följa företagets 
kostnader och efterfrågan kallas detta för konkurrensbaserad prissättning.47

 

3.3.2 PLATS 
 
Med plats menas tjänstens tillgänglighet på marknaden, kontakter med mellanhänder och 
distributionskanaler. Det är viktigt att företaget noga överväger vart man ska placera sin 
verksamhet, inte bara utifrån vart de tycker är lämpligt utan också utifrån kundens perspektiv. 
Kunderna införskaffar oftast sina varor och tjänster där det är lättast att få tag i dem. 
Dessutom ska man tänka på att sprida ut riskerna, dvs. att man placerar ut verksamheterna på 
flera olika platser för att minimera riskerna.48

 

3.3.3 PRODUKT/TJÄNST  
 
Det är viktigt att företaget förmedlar en karaktär som talar om för kunden vilka fördelar 
produkten har och hur företaget positionerar sig. Det kan vara svårt för företagen att skapa en 
image som både är stark och som skiljer sig från konkurrenterna.  För att lyckas med detta kan 
företaget ta hjälp av symboler, färger, personal osv. för att få kunden att associera detta med 
företaget. Detta är särskilt viktigt för tjänsteföretag som inte kan marknadsföra sig genom att 
visa upp en produkt. Utmaningen blir istället att synliggöra tjänsten genom att använda sig av 
dessa faktorer.49  
 

3.3.4 PÅVERKAN  
 
Ett varumärke behöver inte förekomma i några reklamkampanjer för att vara känt av 
allmänheten. När man ska marknadsföra sitt företag finns det olika påverkansfaktorer man 
kan använda sig av, den s.k. påverkansmixen. Där ingår reklam, personlig försäljning, sales 

                                                 
47 Kotler P m.fl., Principles of Marketing, 2005, s 584 
48 Kotler P m.fl., Principles of Marketing, 2005, s 587 
49 Palmer A, The business and marketing environment, 1996, s17 
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promotion, public relations och direktmarknadsföring. De olika delarna i påverkansmixen 
fungerar olika bra beroende på vilket segment man vill vända sig till och vart i 
produktlivscykeln produkten eller tjänsten befinner sig. Det är även viktigt att ta reda på var i 
köpprocessen kunden är för att man ska kunna göra reklamen så effektiv som möjligt. Det 
finns fyra olika steg i produktens livscykel: introduktion, tillväxt, mättnad och nedgångs 
stadiet.50 Nedan visas sambandet mellan dessa.  
 

 
 

Fig. 3.2. Produktens livscykel 
Källa: Kotler, 2005, s. 768 

 
Relationsmarknadsföring är en annan viktig påverkansfaktor vilket innebär att man medvetet 
går in för att behandla kunder och andra intressenter så att relationer med företaget skapas, 
odlas och avvecklas och för att företaget därmed skall uppnå och bibehålla en hög 
konkurrenskraft. Detta kan vara extra viktigt på marknader där det finns ett inflöde av kunder, 
ett kontinuerligt flöde av befintliga kunder som återkommer och där det finns ett utflöde av 
kunder som avlägsnar sig från marknaden eller byter till konkurrenter. 51

 
Det är viktigt att tillgodose kundens behov och dess förväntningar för ett tjänsteföretag. 
Kunden är inte enbart en passiv köpare av tjänsten utan kunden medverkar ofta till att tjänsten 
realiseras och i den meningen blir kunden medproducent av tjänsten.52  
 
Genom att ett företag ägnar sig åt relationsmarknadsföring har företaget en viktig 
konkurrensfördel gentemot andra företag på marknaden. Relationerna representerar de 
verkliga möjligheterna och utmaningarna för ett tjänsteföretag och de är detta som på lång sikt 
utgör och påverkar företagets finansiella resultat och konkurrenskraft.53

 

3.3.5 PERSONAL  
 
För serviceinriktade företag som erbjuder tjänster till kunden anses personal vara en väldigt 
viktig del, därför har vi valt att ta med denna i beskrivningen av marknadsföringsmixen. För 
att försöka få personalen att bli så motiverad som möjligt är det viktigt att ge den anställde ett 
visst ansvar som gör att de blir mer insatta i verksamheten och på så sätt kan genomföra ett 
bättre arbete. Detta i sin tur leder till att servicen gentemot kunden blir bättre och den 

                                                 
50 Kotler P m.fl., Principles of Marketing, 2005, s 768 
51 Echeverri och Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2002, s 89 
52 Echeverri och Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2002, s 21 
53 Echeverri och Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2002, s 95 
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anställde kommer känna sig mer tillfreds.54 Kunden uppfattar ofta kvaliteten på produkten 
efter hur de blir bemöta och behandlade av personalen. Därför är det viktigt att företaget 
noggrant väljer ut rätt personal som är kunnig och serviceinriktade för att kunna bemöta 
kunderna på ett bra sätt.55

 
Kundvård kan enligt Echeverri ses som en del av tjänstemarknadsföringen och måste utgå 
från kundperspektivet men konsekvenserna gäller företagets agerande i relation till kunden. 
Undersökningar visar på att det kostar fem till tio gånger mer att attrahera nya kunder än att 
behålla en god image och skapa lojalitet hos befintliga kunder. Det är därför viktigt att vinna 
kundernas lojalitet och knyta dem till företaget. Detta kan göras genom kundvård, fördelar till 
trogna kunder, VIP-behandlingar mm. Ett uttryck som kan hänföras till detta är: om du inte 
tar hand om dina kunder så gör någon annan det.56

 
Även Kotler tar upp detta i sin bok. Han tar upp fem argument till varför ett företag bör satsa 
på befintliga kunder istället för att försöka locka till sig nya: 
 

• Köper igen, 
• rekommenderar företaget till vänner och bekanta, 
• är mindre kritisk vid tillfälliga kvalitetsstörningar, 
• ägnar mindre uppmärksamhet åt konkurrerande märken och annonser, 
• köper andra tjänster som företaget börjar sälja.57  

 

3.4 TRE OLIKA KONKURRENSSTRATEGIER  
 
Generellt sett så finns det tre allmänna basstrategier som kan användas var för sig eller 
tillsammans för att på lång sikt överträffa konkurrenterna i en bransch. De olika strategierna 
är kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering.58Dessa kommer vi att förklara 
närmare nedan. Ett effektivt genomförande av någon av dessa basstrategier kräver vanligen ett 
odelat engagemang och en uppbackning. Basstrategierna är olika sätt att lyckas bättre än 
konkurrenterna i branschen och på så sätt kunna vinna kunder och sedan behålla dem. 
Företaget måste skapa konkurrensfördelar gentemot de andra aktörerna på marknaden genom 
att erbjuda kunderna större värde.59  
 

3.4.1 KOSTNADSÖVERLÄGSENHET  
 
Den första strategin är kostnadsöverlägsenhet, denna strategi går ut på att företaget inriktar sig 
på att erbjuda kunderna ett lägre pris än sina konkurrenter på marknaden. En 
lågkostnadsposition på marknaden ger företaget större konkurrensfördelar än genomsnittet i 
branschen, trots förekomsten av stark konkurrenskraft. Företaget strävar hela tiden efter att bli 
så effektivt som möjligt för att försöka nå kostnadsöverlägsenhet. För att detta ska vara 
möjligt krävs oftast att företaget har en relativ hög marknadsandel eller andra märkbara 
fördelar. Kostnadsöverlägsenhet medför ett ständigt tryck på företaget att behålla sin ställning 

                                                 
54 Edvardsson B, Tjänstegarantier, 2004, s 94ff 
55 Kotler P m.fl., Principles of Marketing, 2005, s776 
56 Echeverri och Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2002, s 195 
57 Kotler m.fl, Marketing management, 1991, s 201  
58 Porter M.E, Konkurrens, 1991, s52 
59 Porter M.E, Konkurrens, 1991, s 53 
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vilket kan leda till problem. Risken med att tillämpa denna strategi är att priset för att erbjuda 
den billigaste produkten på marknaden kan leda till en bristande service och kvalitet på 
produkterna. Oförmågan att upptäcka produkt- eller marknadsföringsändringar på grund av att 
företaget endast ägnar sig åt kostnadssidan kan även de leda till stor problem.60

 

3.4.2 DIFFERENTIERING  
 
Differentiering innebär att företaget skapar en produkt eller tjänst som totalt sett uppfattas 
som unik i branschen och på så sätt skiljer sig från andra företag inom en viss bransch. 
Differentieringsstrategin innebär inte att företaget kan försumma kostnaderna utan endast att 
detta inte är företagets primära strategiska mål. Detta kan uppnås genom att vara speciell när 
det kommer till produktutbudet, ökad kundservice eller genom en ovanlig och trendig design.  
 

3.4.3 FOKUSERING  
 
Fokusering innebär att företaget fokuserar på en viss köpargrupp, ett segment av sortimentet 
eller en geografisk marknad. Genom denna strategi kan företaget lättare tillgodose den 
särskilda kundgruppens behov och önskemål. Detta leder till att företaget blir effektivare 
gentemot sina konkurrenter som har en bredare inriktning. De företag som lyckas med 
fokusering kan också nå resultat över genomsnittet för branschen.61  
 
Figuren nedan förklarar skillnaderna mellan de olika basstrategierna och hur de förhåller sig 
till varandra.  
 

 
 

Fig. 3.3. Konkurrensstrategier 
Källa: Porter, 1991, s. 54 

                                                 
60 Porter M.E, Konkurrens, 1991, s 53 
61 Porter M.E, Konkurrens, 1991, s 54 
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3.4.4 SAMMANFATTNING AV 3.3 OCH 3.4 
 
Vi har beskrivit varje företag efter Philip Kotlers marknadsföringsmix som innefattar pris, 
plats, produkt, påverkan och personal. Detta arbetssätt underlättar vår analys av företagen 
eftersom det blir mer strukturerat och lättöverskådligt. I marknadsföringsmixen har vi även 
tagit hänsyn till Echeverri och Edvardssons synsätt att se på marknadsföring inom 
tjänsteekonomin. Anledningen till detta är att de tar med två viktiga faktorer som har 
betydelse i ett tjänsteföretag så som kundvård och relationsmarknadsföring.  
 
För att kunna analysera företaget djupare har vi valt att även utgå från Porters modell om 
konkurrensanalys där en av komponenterna innefattar marknadsföringsmixen. Efter att vi har 
analyserat företagen efter dessa två tillvägagångssätt har vi med hjälp av de olika 
konkurrensstrategierna som beskrivs nedan placerat in företagen i 
konkurrensstrategimodellen. Anledningen till att vi valde att utgå från Kotlers 
marknadsföringsmix bero på att vi anser att det är ett bra verktyg då denna innefattar 
väsentliga delar som lätt går att jämföra företagen emellan. Som vi tidigare har nämnt 
påminner Kotler och Aakers teorier lite om varandra. Anledningen till att vi inte valde att 
använda oss av Aakers teorier beror på att han inriktar sig mer på strategier. Alternativt hade 
vi kunnat använda oss av Echeverri och Edvardssons teorier då dessa riktar in sig på viktiga 
faktorer hos ett tjänsteföretag vilket hälsoföretagen är. Vi anser att detta synsätt inte skulle ge 
oss en tillräckligt bred grund för att kunna jämföra företagen så som Kotler och Porters 
modeller.  
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4. EMPIRI 
___________________________________________________________________________ 
 

etta kapitel innehåller information om de olika företagen vi valt att ta med i våran 
studie. Här utgår vi från marknadsföringsmixen och dess komponenter samt utifrån 
Porters modell om konkurrens.  

__________________________________________________________________________ 
 

 D
4.1 FRISKIS & SVETTIS  

 
Informationen som kommer nedan baseras på intern information från Lars- 
Torsten Eriksson som sitter med i styrelsen på Friskis&Svettis samt en 
intervju med Pialena Wihlborg, verksamhetschef. Övrig information är tagen 
från Friskis&Svettis hemsida.  
 

 

4.1.1 FÖRETAGSBESKRIVNING  
 
Friskis&Svettis är en ideell idrottsförening med ett för idrottsvärlden enligt dem ovanligt mål. 
Friskis&Svettis mål är att det ska vara enkelt och lustfyllt att träna. De menar på att om det 
inte känns roligt är risken stor att man lägger av.62 Detta återspeglas även i Friskis&Svettis 
verksamhetsidé vilken är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. 
Vidare är deras budskap att sprida glädje genom motion och öka antalet leenden.63  
 
1984 startades Friskis&Svettis i Gävle, den första terminen hade föreningen 343 medlemmar. 
Den 5 februari 2005  invigdes "Torget" med gym, spincykling och jympa, medlemstalet blev 
då 5352 vilket var en medlemsökning med 34 %, jämfört med 2004.64 I oktober 2007 hade 
medlemsantalet uppgått till 6431 medlemmar varav 139 var aktiva funktionärer.65

 

4.1.2 PRIS 

    
Vuxen/år Studerande/år  

Engångspris        70 kr      70 kr  
Gym    1 900 kr 1 600 kr 
Jympa   1 300 kr 1 000 kr 
Jympa + Gym  2 600 kr 2 000 kr  
Jympa + Spincykling + Gym 3 100 kr 3 000 kr 
 
Friskis&Svettis erbjuder även andra kombinationer av träningskort såsom spinning + gym, 
spinning, senior, junior, dagkort och öppna dörrar som riktar sig till personer med 

                                                 
62 http://web.friskissvettis.se/id___2514.aspx 
63 Friskis&Svettis marknadsrapport, intern information 
64 http://web.friskissvettis.se/historia___2515.aspx 
65 Friskis&Svettis marknadsrapport, intern information 
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funktionshinder. Vuxenpriserna kan både lösas årsvis och terminsvis. Vill man endast binda 
sig en månad så kostar det 350 kr och då ingår jympa, spinning och gym. Som studerande är 
det endast möjligt att binda sig en termin i taget för att få utnyttja studentrabatten.66

 
Friskis&Svettis priser är enligt Lars- Torsten Eriksson betydligt lägre än de privata 
hälsoföretagens och i nivå med andra ideella föreningar. Skälet till denna prisnivå är att 
många av Friskis&Svettis insatser är rent ideella. Eventuella överskott återförs för 
verksamhetsutveckling.67 Pialena Wihlborg nämner även att de självklart vill ha en bra 
prisnivå som är så låg som möjligt men som ändå ska täcka deras kostnader och samtidigt 
hålla en god kvalitet på träningen och lokalerna. Eller som Pialena själv uttryckte det ”Det 
handlar inte om att vara billiga utan att ge valuta för pengarna.”68  
 

4.1.3 PLATS 
 
Friskis&Svettis  består av 110 föreningar i Sverige. De har även 37 föreningar i Norge och ett 
antal europeiska länder. 68 Friskis&Svettis föreningar har egna lokaler med gym, jympa och 
spinncykling. 87 föreningar erbjuder träning i lokaler som hyrs av t ex kommunen. På frågan 
om Friskis&Svettis har några planer på att öppna fler träningslokaler runt om i landet svarar 
Pialena Wihlborg att Friskis&Svettis uppdrag är att få så många som möjligt i rörelse. Nya 
Friskis&Svettis föreningar startar på orter där det finns nya ”eldsjälar” som delar 
Friskis&Svettis idé och värderingar.  69  
 
I Gävle har Friskis&Svettis har tre olika lokaler. Torget, som är det senaste tillskottet bland 
deras lokaler. Lokalen ligger på andra våningen över Westerlunds Radio/TV med utsikt över 
Stortorget. Den andra lokalen är Royal, detta är en före detta biograf som renoverades 
invändigt 2003 till en jympalokal och är centralt beläget i Gävle. Deras tredje lokal är Fjärran 
Höjder vilket är deras största jympasal och den finns i badhuset Fjärran Höjder, som mest tar 
de in 110 motionärer på "landjympan" och 25 motionärer på vattenjympan.70

 
Deras tillgänglighet är enligt Friskis&Svettis baserat på lokalisering, öppettider och 
utrymmen. Lokalerna är idag centralt placerade i Gävle, lokalernas kapacitet är i huvudsak 
tillräcklig för dagens efterfrågan.71 Fördelar som Pialena Wihlborg ser med lokalernas läge är 
att de är lätt tillgänglighet för många att nå med kommunikationer. På samma sätt kan hon 
även se lokalens läge som en nackdel då de är belägna långt ifrån där många bor ute i 
bostadsområdena runt Gävle.  
 
Öppettider 
Måndag  07:30-21:00 
Tisdag  06:45-21:00 
Onsdag 07:30-21:00 
Torsdag 07:30-21:00 
Fredag 06:45-19:00 
Lördag  09:00-16:30 
Söndag 14:00-20:00 
                                                 
66 http://web.friskissvettis.se/priserkort___524.aspx 
67 Friskis&Svettis marknadsrapport, intern information 
68 Intervju med Pialena Wihlborg, Friskis&Svettis 
69 Intervju med Pialena Wihlborg, Friskis&Svettis 
70 http://web.friskissvettis.se/varalokaler___2518.aspx 
71 Friskis&Svettis marknadsrapport, intern information 
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4.1.4 PRODUKT  
 
Friskis&Svettis erbjuder flera olika jympaformer, det kan vara allt ifrån vattenjympa, olika 
former av yoga, skivstång, stationsjumpa, aerobics och step. Det finns även möjlighet att träna 
styrketräning, spincykling, crosstraining och stavgång. För att skapa en starkare 
föreningskänsla utges Friskispressen till medlemmar fem gånger per år, medlemskvällar två 
gånger per år på Intersport och medlemsträffar/fester ca en gång per år.72

 

4.1.5 PÅVERKAN 
 
Friskis&Svettis budskap att sprida glädje genom motion och att öka antal leenden har gjorts 
genom olika medier. Under 2007 har flera medieinsatser gjorts genom annonser i 
Gävletidningar, Nöjesmix, Gävle studentkårs tidning ”Gefla Högtryck”, Studentguiden, 
utskick till alla nyinflyttade i Gävle och Sandviken, Eniro, Gula sidorna, Radioreklam via 
RixFm, reklam film på Filmstaden och genom Friskis & Svettis egna tidning ”Friskispressen” 
som ges ut centralt i 150 000 exemplar med 5 nummer om året.73

 
Enligt Pialena Wihlborg riktar Friskis&Svettis inte sig till någon speciell målgrupp då deras 
verksamhetsidé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning för alla. De tittar ofta på idén 
och riktar sig till så många som möjligt med en bred och varierad verksamhet. Denna bild 
överensstämmer även mycket väl med den målgrupp som också tränar på Friskis&Svettis då 
det är många olika människor i olika åldrar, män som kvinnor.74  
 

4.1.6 PERSONAL 
 
Friskis&Svettis har idag sex anställda personer, och 150 ideellt arbetande funktionärer som 
jobbar som värdar, gyminstruktörer, spinnledare, jympaledare och uteledare (stavgång och 
crosstraining). Enligt Pialena Wihlborg lägger Friskis&Svettis stor vikt på rekryteringen av 
nya funktionärer och personal. Den viktigaste egenskapen hos Friskis&Svettis funktionärer 
som hon kan se är att de drivs av lust inför uppgiften och delar Friskis&Svettis idé och 
värderingar. Angående utbildningar för medarbetare utbildas alla funktionärer och anställda 
lokalt i Friskis&Svettis föreningen och inom Friskis&Svettis Riks utbildningsverksamhet.75

 

4.1.7 MÖJLIGHETER 
 
Friskis&Svettis starka sidor är enligt Pialena Wihlborg att de är en ideell organisation utan 
vinstintresse med en unik verksamhetsidé och ett starkt varumärke.76 Angående varumärket 
sker på riksplanet medvetna investeringar för att vårda varumärket och de insatser som skett 
lokalt har varit i samklang med den policy och de riktlinjer som fastställs av Friskis&Svettis 
Riks.77 Enligt Pialena Wihlborg Friskis&Svettis Sveriges mest kända träningsaktör med 98 % 

                                                 
72 Intervju med Pialena Wihlborg, Friskis&Svettis 
73 Friskis&Svettis marknadsrapport, intern information 
74 Intervju med Pialena Wihlborg, Friskis&Svettis 
75 Intervju med Pialena Wihlborg, Friskis&Svettis 
76 Intervju med Pialena Wihlborg, Friskis&Svettis 
77 Friskis&Svettis marknadsrapport, intern information 
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varumärkeskännedom. Något som Pialena Wihlborg kan se som en svag sida är att de inte 
hinner utöka verksamheten i samma takt som deras medlemmar önskar.78  
 

4.1.8 AKTUELL STRATEGI  
 
Utvecklingsmöjligheter som Pialena Wihlborg kan se i branschen inför framtiden är 
möjligheten att erbjuda ännu fler träningsformer för alla.79 I Friskis&Svettis marknadsrapport 
ses även det breddade utbudet av aktiviteter som en av faktorerna till den kraftiga 
medlemstillväxten. Som konkurrens/alternativ nämns att den enskilde motionären möter flera 
alternativa erbjudanden för sin motion. På riksnivå finns även ett antal olika aktörer som 
erbjuder ett sortiment av tjänster som är likartat med Friskis&Svettis samtidigt som nya 
företag startas upp. Andra faktorer som kan ses som konkurrens/alternativ är att många 
företag har egna gymlokaler och friskvårdsgrupper för motion, traditionella idrottsföreningars 
aktiviteter och möjligheten att motionera enskilt.80  
 

4.1.9 FÖRESTÄLLNINGAR 
 
Pialena Wihlborg är nöjd med den position som de har på marknaden idag då de är Sveriges 
mest kända aktör med 98 % varumärkeskännedom som vi redan nämnt ovan. Enligt den 
marknadsundersökning som gjordes 2007 så har Friskis&Svettis även ett mycket gott rykte.81  
 

4.1.10 FRAMTIDA MÅL  
 
På frågan om Friskis&Svettis har några mål inför framtiden svara Pialena Wihlborg att deras 
vision är att människor ler när de tänker på träning och att deras mål är att så många som 
möjligt ska få uppleva rörelseglädje.82  
 

4.1.11 KUND RELATIONER  
 
För att stärka relationen till kunden tänker de på att hela tiden leva efter sina värderingar.83 
Som vi nämnt tidigare ger Friskis&Svettis även ut Friskispressen, anordnar medlemskvällar 
på Intersport och medlemsträffar/fester för att stärka föreningskänslan.  
 

4.1.12 KONJUNKTURSVÄNGNINGAR  
 
Pialena Wihlborg tror att branschen som Friskis&Svettis verkar i är ganska okänslig för 
konjunktursvängningar.84  
 
                                                 
78 Intervju med Pialena Wihlborg, Friskis&Svettis 
79 Intervju med Pialena Wihlborg, Friskis&Svettis 
80 Friskis&Svettis marknadsrapport, intern information 
81 Intervju med Pialena Wihlborg, Friskis&Svettis 
82 Intervju med Pialena Wihlborg, Friskis&Svettis 
83 Intervju med Pialena Wihlborg, Friskis&Svettis 
84 Intervju med Pialena Wihlborg, Friskis&Svettis 
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4.2 KORPEN  
 

Informationen som kommer nedan baseras på en intervju med Kenth 
Sennevall, motionsidrottskonsult på Korpen sedan 20 år, samt 
information från Korpens hemsida.  

 

4.2.1 FÖRETAGSBESKRIVNING 
 
Korpen tillhör riksidrottsförbundet vilket innebär att de är en ideell förening, företaget äger 
lokalen Sporthuset och hyr bollhallen på Alderholmen. Korpen har även bildat ett aktiebolag 
men detta endast av praktiska skäl.85  
 
Sporthuset är en omgjord gammal tennishall som idag inrymmer ett fullt utrustat gym på 
drygt 500 kvm bestående av en blandning mellan lösa vikter, olika maskiner och s.k. 
konditionsmaskiner, bland annat löpband, cyklar, trampmaskiner och roddmaskiner. 
Utöver gymmet finns även en gruppträningslokal samt en spinncyklingslokal. På Sporthuset 
finns även tillgång till solarium.  
 

4.2.2 PRIS 
Vuxen/år Studerande/år  

Engångspris        65 kr      50 kr  
Gym    2 600 kr 2 100 kr 
Jympa   1 100 kr 1 100 kr 
Gym+ jympa   3 300 kr 2 700 kr 
 
På Korpen finns möjlighet att köpa ett 10 ggr kort och ett 6-månaders kort i alla 
kombinationer. Dessa kort finns att köpa till studentpris. Vidare finns det även möjlighet att 
lösa dagkort för 10 ggr, 1 mån, 4 mån eller 12 mån, dessa kort är billigare eftersom man 
endast kan träna på dagtid och dessa kostar lika mycket oavsett om du är studerande eller inte. 
Korpen erbjuder även möjligheten att ”frysa” samtliga 12-månaderskort i 1-3 månader utan 
avgift.86 Angående rabatter erbjuder Korpen senior-, ungdom- och studentrabatter. Företagare 
med allkort får även förmånen att spela badminton gratis.  
 
För 1 år sedan erbjöd korpen bara ett gruppkort men utökade alternativen då de sneglade på 
Friskis&Svettis olika kortalternativ. Enligt Kenth Sennevall använder Korpen sig av en 
konkurrensbaserad prissättningsmetod eftersom de tittar på olika aktörer på marknaden och 
jämför sig med dessa. Korpen anser sig ligga lågt i pris jämfört med andra aktörer men anser 
dock att en höjning av deras priser kommer att bli nödvändigt i framtiden.87  

 
 
 

                                                 
85 Intervju med Kenth Sennevall, Korpen 
86 http://www.korpen.se/gavle/t3.asp?p=56358 
87 Intervju med Kenth Sennevall  
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4.2.3 PLATS 
 
Korpens Sporthus har varit beläget på Bergsgatan 41, som ligger på söder i Gävle sedan 
någon gång mellan 1981-82. Det fanns ingen tanke bakom lokalens läge förutom att de ville 
ha både gruppträning, gym och kansli under samma tak och därmed krävdes en större lokal.  
 
Fördelarna som Kenth Sennevall kan se med läget är att det finns gratis parkering och närhet 
till Högskolan i Gävle eftersom det är mycket studenter som tränar på Korpen. Några 
nackdelar som Kenth Sennevall kan urskilja är det begränsade utrymmet då Korpen skulle 
vilja utöka sin verksamhet. Dessutom är Sporthuset Q-märkt vilket kan ses som en nackdel 
eftersom de inte får ändra något på den yttre fasaden. Men i det stora hela tycker Kenth 
Sennevall att det är ett perfekt läge och att fördelarna överväger nackdelarna.  
 
Det finns drygt 200 Korpen föreningar runt om i landet. Dock är det bara 12 orter som 
erbjuder en egen anläggning i form av gym och/eller bollhall. Träningslokalerna är fördelade 
från Piteå i norr till Landskrona i söder. Av dessa är Korpen i Gävle är den 4:e största 
anläggningen. Det finns fyra till fem lokaler runt om i landet som ser ut som Korpen i Gävle, 
dvs. att de erbjuder både gym, gruppträning och bollhall. Övriga Korpen anläggningar 
erbjuder antingen gym, gruppträning eller bollhall.  
 
Det finns planer inför framtiden att öppna fler träningslokaler runt om i landet. Korpen 
planerar även att starta upp s.k. minigym i samarbete med bostadsrättsföreningar. Detta för att 
bli ett lokalt och lättillgängligt gym.88

 
Öppettider 
Mån - Tor  07.00-21.30    
Fredagar  07.00-20.00 
Lördagar  10.00-17.00     
Söndagar  11.00-18.0089

 

4.2.4 PRODUKT 
 
Korpen erbjuder styrketräning och gruppträning i form av aerobics och spinning. Det finns 
även en bollhall där man kan spela innebandy, badminton, pingis, fotboll och handboll.90

 
Korpen erbjuder som vi nämnt tidigare fri badminton till dem som har allkort genom 
företaget. Vidare erbjuder de ”Korpen hälsa” till företag vilket innefattar föreläsningar, kurser 
och utbildningar. De privatpersoner som köper ett årskort får även en t-shirt och en 
vattenflaska.  I framtiden finns planer på att utveckla mervärdet för kunden genom diverse 
må-bra-tjänster.91

 
 
 
 

                                                 
88 Intervju med Kenth Sennevall 
89 http://www.korpen.se/gavle/t3.asp?p=54228 
90 http://www.korpen.se/gavle/t3.asp?p=54232 
91 Intervju med Kenth Sennevall, Korpen 
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4.2.5 PÅVERKAN 
 
Korpen marknadsför sig mycket mot företag genom utskick, annonser och genom personliga 
kontakter. Till privatpersoner marknadsför sig Korpen genom annonser i bland annat 
Nöjesmix och Gefla Högtryck, hemsidan, gymnastikkalendern där studenterna får prova på att 
träna en gång gratis. Korpen använder sig även av radioreklam via RixFm som de har ett avtal 
med. De har även delat ut reklam till nyinflyttade på Gävle strand som är beläget nära 
Korpens bollhall.  
 
Kenth Sennevall anser att mun-till-mun är den viktigaste marknadsföringskanalen. Han tycker 
att det är vikigt att ha ett känt varumärke i marknadsföringssyfte när man tar kontakt med 
företag. Han anser även att det kan vara en nackdel då potentiella kunder från en annan stad 
väljer ett annat företag eftersom Korpen i deras hemstad t.ex. bara har en bollhall.     
 
Korpen centralt menar att den målgrupp som Korpen ska satsa på är ungdomar. Kenth 
Sennevall anser dock att det redan finns ett sådant stort utbud för ungdomar i Gävle och satsar 
därför mest på företagsidrotten och på seniorer.92  
 

4.2.6 PERSONAL 
 
Korpen har 10 fast anställda som arbetar 50 % eller mer. De har även 45 ledare som arbetar 
ideellt. Korpen rekryterar inte så ofta, men när de ska rekrytera beror det mycket på vilken 
tjänst som ska tillsättas. Dock ska alla anställda ha minst högskolekompetens inom friskvård 
eller liknande. Tjänsterna som tillsätts är ofta en helhetstjänst vilket innebär att man ska kunna 
göra lite av allt möjligt. Korpen jobbar mest med internutbildningar men enligt Kenth 
Sennevall så finns det även externa utbildningar för dem som vill. 
 
Egenskaper som Korpen premierar hos sina medarbetare är att de ska kunna möta kunden på 
ett sjyste sätt. När man jobbar med människor tycker han även att det är viktigt att man är 
punktlig, glad, trevlig, kunnig och professionell. Social kompetens är enligt honom en av de 
viktigaste faktorerna.93

 
 

4.2.7 MÖJLIGHETER 
 
Korpens starka sidor är enligt Kenth Sennevall varumärket, lokalens läge och att de har en bra 
nivå på instruktörerna. Han anser att de står sig väl mot konkurrenterna inom instruktörsbiten. 
På Korpen i Gävle kräver de att instruktörerna ska vara utbildade innan de blir erbjudna en 
tjänst, d.v.s. att de minst ska ha steg 1 i aerobics. Två svaga sidor som Kenth Sennevall kan se 
hos Korpen i Gävle är att Sporthuset och bollhallen inte ligger under samma tak samt de höga 
personalkostnaderna. Det är enligt honom en personalkrävande verksamhet vilket inte går så 
bra ihop med en mindre bra ekonomi.94

 

                                                 
92 Intervju med Kenth Sennevall, Korpen 
93 Intervju med Kenth Sennevall, Korpen 
94 Intervju med Kenth Sennevall, Korpen 
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4.2.8 AKTUELL STRATEGI  
 
Under punkten aktuell strategi tar företagen enligt teorin hänsyn till de eventuella hot och 
möjligheter som kan finnas i branschen i framtiden. En möjlighet som Kenth Sennevall ser 
kan vara att marknaden tenderar att växa. Något som han anser kan vara något att beakta är 
den nya datagenerationen, vilket han tror kan resultera i fetma och diverse sjukdomar. Detta 
kan ses som ett hot mot den enskilda individen men som en möjlighet för 
träningsanläggningarna.  
 
En annan faktor att ha i åtanke är enligt Kenth Sennevall de olika träningsformerna som dyker 
upp, bl.a. Vibtraining. Ett alternativ för att möta detta kan enligt honom vara att erbjuda alla 
olika träningsformer under samma tak. Ett litet hot som han kan se är risken för att en stor 
”träningskoloss” skulle etablera sig på marknaden och på så sätt ta marknadsandelar.95  
 

4.2.9 FÖRESTÄLLNINGAR 
 
För tre år sedan såg Korpen sig själva som marknadsledare. Kenth Sennevall kunde då se att 
andra hälsoföretag snappade upp visa delar av Korpens koncept, både utbudsmässigt och 
prismässigt. Idag säger han att det är svårt att se vart Korpen positionera sig eftersom de olika 
hälsoföretagen har olika inriktningar, han anser ändå att de befinner sig i toppen. Inom 
företagsidrotten ser dock Kenth Sennevall att de är nummer ett eftersom han inte anser att det 
finns några direkta konkurrenter inom lagidrotten.    
 
De senaste tre till fyra åren har Korpen gjort många och medvetna satsningar för att 
positionera sig för den ”vanliga” människan, som Kenth Sennevall själv säger ”lite som ett 
konsumgym”. Han anser att de kanske inte har den bästa positionen men att de är ett bra 
alternativ eftersom de finns till för alla.   
 
I Gävle tror han att de har ett bra rykte, han tror att de som känner till Korpen förknippar dem 
med något positivt. Detta gäller även de personer som är med i Korpens lagverksamhet.96  
 

4.2.10 FRAMTIDA MÅL  
 
I framtiden vill Korpen utveckla samarbetet med högskolan i Gävle och eventuellt öppna ett 
litet gym på campus. Förhoppningarna om att kunna erbjuda flera olika träningsformer under 
samma tak är något som de vill utveckla i framtiden, namngivet Hälsans Arena. Korpen vill 
även starta ett samarbete med bostadsrättsföreningar för att kunna etablera lokala mindre gym 
lite varstans i Gävle.97   
 

4.2.11 KUNDRELATIONER  
 
Kenth Sennevall anser att kundvård är viktigt och  något som de måste jobba mer med. Som 
vi nämnt tidigare får de som köper ett årskort en t-shirt och en vattenflaska. Han anser även 
att de måste bli bättre på att knyta till sig dessa kunder. Förut hade de även medlemskvällar, 
                                                 
95 Intervju med Kenth Sennevall, Korpen 
96 Intervju med Kenth Sennevall, Korpen 
97 Intervju med Kenth Sennevall, Korpen 
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utlottningar under pass för dem som hade klubbkort, och ett samarbete med SF då de hade 
möjlighet att lotta ut biobiljetter till sina medlemmar. Detta är emellertid inget som de arbetar 
med idag. Han anser dock att de finns mycket som kan utvecklas och göras för att stärka 
relationen till kunden.98   
 

4.2.12 KONJUNKTURSVÄNGNINGAR  
 
Kenth Sennevall tror att företagskunderna är väldigt känsliga för konjunktursvängningar 
eftersom det i tuffa tider läggs mindre pengar på friskvård och under bättre tider så satsas det 
mer. Han anser inte att en lågkonjunktur påverkar privatpersonerna nämnvärt eftersom han 
tror att träning har en hög prioritet hos privatpersonerna.99

 
 

                                                 
98 Intervju med Kenth Sennevall, Korpen  
99 Intervju med Kenth Sennevall, Korpen  
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4.3 WORLD CLASS  
 
Informationen som nämns nedan baseras på en intervju med 
Maria Ahlman som arbetar som platschef på World Class i 
Gävle samt information från World Class hemsida. 
 
 

4.3.1 FÖRETAGSBESKRIVNING  
 
World Class i Gävle slog upp sin anläggning i oktober 2000. World Class är en internationell 
koncern som driver 43 hälso- och rekreationsanläggningar i nio länder. World Class 
international introduceras på börsen under våren 2008.100 De erbjuder gym och gruppträning i 
olika typer av klasser som ska bidrar till att träningen både blir rolig och effektiv. Utöver detta 
finns även ett barnrum där de erbjuder fri barnpassning hos någon av deras barnvakter. Deras 
medlemmar erbjuds även fri solning och fri frukost på fredagar.101  
 

4.3.2 PRIS 
 

Vuxen/år Studerande/år   
Gym + jympa    7 787 kr 6 347 kr 
 
 
World Class erbjuder endast årskort där det finns möjlighet att betala månadsvis via autogiro, 
vilket motsvarar 599 kr/mån för vuxen och 479 kr/mån för studerande. Priserna varierar från 
299-599 kr/månaden beroende på kortalternativ. Priset inkluderar en staravgift på 599 kr för 
medlemskapet. I priset ingår fri solning, fyra coachingtillfällen, gratis barnpassning, gym, 
jympa, gratis frukost på fredagar.102  
 
Enligt Maria Ahlman använder sig World Class av en värdebaserad prissättningsmetod 
eftersom de har ett relativt högt pris genom att de arbetar mycket med mervärde. Detta då 
World Class vill profilera sig som ett lyxigare hälsoföretag med mer klass än sina 
konkurrenter.  

  
World Class erbjuder studentrabatter och olika former av kort såsom morgon/helgkort och 
dagkort. Vilket innebär att kortpriset blir lägre om kunden kan anpassa sig till att bara träna på 
morgon/helg respektive dagar. Utöver dessa kortalternativ finns ett totalkort vilket innebär att 
man får träna när som helst och ett Sverigekort som gäller alla World Class anläggningar i 
Sverige.103    
 
 
 
 

                                                 
100 Intervju med Maria Ahlman, World Class 
101 http://www.worldclassfitness.net/svenska/Vara-klubbar/Gastrikland/Gavle/ 
102 Intervju med Maria Ahlman, World Class  
103 Intervju med Maria Ahlman, World Class 
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4.3.3 PLATS 
 
World Class är centralt beläget i Gävle. Lokalen har stora fönster ut mot vägen som lyser upp 
gymmet. Ursprungligen är tanken att träningslokalen ska ligga nära boende och arbetande i 
närområdet. I dagens läge gäller det att företaget ska ligga centralt för att uppfylla 
närhetskriteriet.  

   
En nackdel som Maria Ahlman kan se med lokalen är att den kan uppfattas som liten för den 
potentiella kunden då den ligger på två plan eftersom det bara är det översta planet som är 
synligt från gatan. En positiv faktor är närheten till centrum men ändå tillgängligheten till 
parkeringar.  
 
Det finns ca 25 träningslokaler runt om i landet med Gävle som den nordligaste. World Class 
öppnar hela tiden nya träningslokaler, just nu sker en nyöppning i Värmdö och även i centrala 
Stockholm. Vidare expandera World Class även i Europa med en nyöppning i Paris.104   
 
Öppettider  
Måndag-torsdag 07.00-21.00 
Fredag  07.00-20.00  
Lördag  09.00-17.00 
Söndag  10.00-18.00 

 
4.3.4 PRODUKT 
 
På schemat finns aerobics, spinning, dance och body combat, body pump, poweryoga, 
coreexpress, step, afro och powerbox. World Class använder sig även av express- och effect-
konceptet som lanserats i kedjan.105

  
World Class jobbar mycket med att försöka höja mervärdet för kunden, detta genom att 
erbjuda ett helhetskoncept utöver själva träningen. I medlemskortet ingår allt såsom gym, 
jympa och spinning. Andra förmåner som ingår är fri barnpassning, gratis solning, fri frukost 
på fredagar och fyra coachning tillfällen med en gyminstruktör.106  
 

4.3.5 PÅVERKAN  
 
Huvudkontoret jobbar mycket med branding för att göra varumärket känt på marknaden. I 
Gävle sker marknadsföringen i lokalpress, monter i Gallerian Nian, gratistidningen Nöjesmix 
och genom diverse annonser i Högskolans tidning.  
  
World Class i stort riktar sig till kvinnor i åldrarna 20-35. I Gävle anser Maria Ahlman att de 
måste vidga vyerna lite mer och riktar sig därför mycket till barnfamiljer då de erbjuder fri 
barnpassning. Målgruppen som World Class valt att riktar sig till stämmer bra överrens med 
den målgrupp som verkligen tränar på World Class i Gävle. 
  

                                                 
104 Intervju med Maria Ahlman, World Class 
105 http://www.worldclassfitness.net/svenska/Vara-klubbar/Gastrikland/Gavle/Schema_PDF/ 
106 Intervju med Maria Ahlman, World Class 
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Vidare anser Maria Ahlman att det är otroligt viktigt med ett känt varunamn inom branschen. 
World Class jobbar mycket med profilering genom färger och den ”nakna kroppen” som man 
kan se lite var stans i deras reklam.107  
 

4.3.6 PERSONAL 
 
World Class har idag ca 40 anställda i Gävle. Maria Ahlman lägger stor vikt på rekryteringen 
då hon anser att den är mycket viktigt. Egenskaper som hon ser som viktig hos det anställa är 
att de är serviceinriktade, öppen, glad och har en ”split vision”. 
 
Innan en instruktör får anställning hos World Class krävs att de redan är utbildade. World 
Class erbjuder regelbundna utbildningar som företaget står för. Det finns även möjligheter för 
instruktörerna att gå vidareutbildningar som de själva får bekosta.108  
 

4.3.7 MÖJLIGHETER 
 
Ett väl genomarbetat koncept och höga krav på servicen i kedjan är något som Maria Ahlman 
ser som starka sidor i företaget. För de kunder som endast till exempel vill träna i gymmet kan 
priset ses som en svag sida då det kan anses som dyrt eftersom man då inte utnyttjar deras 
helhetskoncept.109   
 

4.3.8 AKTUELL STRATEGI  
 
Maria Ahlman kan absolut se utvecklingsmöjligheter inom branschen varför också World 
Class öppnar på flera ställen runt om i Europa. En annan möjlighet är att företagen får dra av 
för friskvård och att träning har börjat ordineras i stället för receptbelagd medicin.  

 
Ett hot som Maria Ahlman kan se är att branschen är känslig för om det är hög eller 
lågkonjunktur då man väljer vad man vill lägga sina pengar på.110  
 

4.3.9 FÖRESTÄLLNINGAR 
 
I Sverige anser Maria Ahlman att de ligger i toppen, kanske inte som marknadsledare men på 
god väg. I Gävle anser hon att det är svårt att se vilken position de har eftersom det inte finns 
något annat gym som erbjuder samma koncept som de gör.  
 
Om man kollar på utvecklingen som varit så tror Maria Ahlman att World Class är mer än 
nöjd med den position de har på marknaden idag. Men visserligen får man inte glömma att det 
alltid kan förbättras. World Class Internationals börsintroduktion kan också ses som ett led i 
utvecklingen. Maria Ahlman tror att World Class upplevs som ett lite lyxigare hälsoföretag 

                                                 
107 Intervju med Maria Ahlman, World Class 
108 Intervju med Maria Ahlman, World Class 
109 Intervju med Maria Ahlman, World Class 
110 Intervju med Maria Ahlman, World Class 
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vilket både kan ses som en för- och nackdel. I helhet tror hon att de har ett bra rykte på 
marknaden. 111

 

4.3.10 FRAMTIDA MÅL  
 
De mål som World Class har inför framtiden är att fortsätta utvecklas. World Class jobbar 
mycket med Sverigekortet vilket innebär att desto fler klubbar som öppnas desto bättre blir 
tillgängligheten för kunden. Fortsättningsvis gäller det att inte stanna av utan att fortsätta i den 
takt de gör. Maria Ahlman är även nöjd med medlemsantalet som de har idag eftersom det är 
begränsat till lokalens storlek.112  
 

4.3.11 KUND RELATIONER  
 
För att stärka relationen till de befintliga kunderna arbetar World Class kontinuerligt med 
olika månadsaktiviteter såsom gästinstruktörer, kubbkväll, kostföreläsningar och klädkvällar 
med rabatterade priser. Dessa aktiviteter skiljer sig från månad till månad. Vidare ses 
coachningtillfällena som ett viktigt steg i arbetet med att stärka relationen till kunden.113

 

4.3.12 KONJUNKTURSVÄNGNINGAR  
 
Som tidigare nämnts så ser Maria Ahlman konjunktursvängningar som ett hot för branschen 
eftersom den är känslig för om det är hög eller lågkonjunktur då man måste välja vad man vill 
lägga sina pengar på.114  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
111 Intervju med Maria Ahlman, World Class 
112 Intervju med Maria Ahlman, World Class 
113 Intervju med Maria Ahlman, World Class 
114 Intervju med Maria Ahlman, World Class 
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4.4 VALBO SPORTCENTRUM  
 

Informationen som kommer nedan baseras på en intervju med Per-Åke Thorsell som 
är enhetschef för Valbo Sportcentrum samt information från Valbo Sportcentrums 
hemsida. Valbo Sportcentrum är kommunalägt och har ingen egen logotyp.   
 
 

4.4.1 FÖRETAGSPRESENTATION  

Valbo Sportcentrum är ett kommunalägt företag där kultur och fritid är med och bestämmer. 
Anläggningen är belägen vid Sofiedalsskolan i Valbo. Där finns en stor badanläggning med 
en 50 metersbassäng och hopptorn utomhus. Inomhus finns en bassäng, en ångbastu och en 
vedeldad bastu. Vintertid finns skidspår i direkt anslutning till anläggningen. På 
nedervåningen finns även ett gym med modern utrustning där man kan träna enskilt, eller 
boka per timme för hela grupper, det finns även möjlighet att boka en instruktör. Valbo 
sportcentrum kan även erbjuda massage.115  

 

4.4.2 PRIS 
 

Vuxen/år 
Engångspris       60 kr          
Gym   1 600 kr  
 
Valbo Sportcentrum erbjuder inga rabatterande studentpriser. Det finns möjlighet att lösa 10 
ggr kort, 3-månaderskort, 6-månaderskort och 12-månaderskort. De erbjuder rabatterade 
priser till pensionärer. Under ordinarie öppettider samt i mån av plats på dagtid ingår bad med 
tillgång till vedeldat bastu och ångbastu.116

 
Per-Åke Thorsell anser att deras prissättning varken är för hög eller för låg eftersom tanken är 
att alla ska ha möjlighet att komma dit och träna. Deras prissättningsmetod skulle kunna 
jämföras med en kostnadsbaserad prissättning. 117

 

4.4.3 PLATS 
 
Valbo Sportcentrum ligger i Valbo vid Sofiedalsskolan. Valbo är beläget ca 10 km från 
Gävle. Per-Åke Thorsell anser inte att de finns någon tanke bakom lokalens läge. 
Anledningen till att de bedriver sin verksamhet där det gör idag var av en ren slump då de var 
den enda lokalen som fanns tillgänglig.  
 
En nackdel som Per-Åke Thorsell kan se är att gymmet är beläget i källaren vilket gör att det 
blir mycket varmt på sommaren. En fördel som han kan se är att lokalen ligger centralt i 

                                                 
115 http://epi.gavle.se/gk/t_sida.aspx?id=11003 
116 http://epi.gavle.se/gk/t_sida.aspx?id=14464 
117 Intervju med Per-Åke, Valbo Sportcentrum 
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Valbo och att de finns gott om parkeringsmöjligheter samt närhet till bad och skidspår. Vidare 
är det de enda gymmet i Valbo. 118

 
Öppettider  
Måndag-fredag  07:00- 20:00 (Från kl 15:00 för allmänheten)  
Lördag   07.00–16.00 (Ej för allmänheten)119

 
 

4.4.4 PRODUKT 
 
Valbo Sportcentrum har en stor badanläggning med en 50-metersbassäng och hopptorn 
utomhus. Inomhus finns en bassäng med en rutschbana för barn. Här finns även en ångbastu, 
badtunna och en vedeldad bastu. Vintertid finns det skidspår i direkt anslutning till 
anläggningen. Valbo Sportcentrum har ett gym där man kan träna enskilt, eller boka per 
timme för hela grupper. Det finns även möjlighet att boka en instruktör. Valbo sportcentrum 
erbjuder även massage och vattenjumpa.120  
 
Valbo Sportcentrum är samarbetspartner med Mackmyra Golf vilket innebär att medlemmar 
som tecknar ett medlemskap i Mackmyra Golf även får nyttja simbassängen och gymmet på 
Valbo Sportcentrum. Detta anser Per-Åke Thorsell vara ett ”win-win” koncept då Valbo 
Sportcentrum debiterar Mackmyra Golf med 60 kr per person dock max 1600 kr/år som ett 
årskort kostar.121

 
Just nu håller de på att göra om omklädningsrummen vilka beräknas vara klara till hösten. 
Detta kommer medföra att de går att hyra ut hela anläggningen till företag och privatpersoner 
på kvällar och helger. Detta ser Per-Åke Thorsell som någonting extra för kunden och kan på 
så sätt höja mervärdet på tjänsten.122

 

4.4.5 PÅVERKAN  
 
För tillfället genomförs ingen form av marknadsföring än genom Gävlekommuns hemsida. 
Detta eftersom Valbo Sportcentrum är en ”beställar/utförar” organisation där kultur och fritid 
är beställaren och som för tillfället inte har några pengar. Om Per-Åke Thorsell hade fått 
bestämma hade marknadsföringen sett annorlunda ut.  
 
Valbo Sportcentrum riktar sig främst till de äldre eftersom de vill få igång pensionärerna. 
Detta stämmer även bra överens med den verkliga målgruppen. På sommaren är de mycket 
yngre som nyttjar utomhusbadet. 
 
Per-Åke tror inte att ett känt varumärke är speciellt viktigt i hälsoföretagsbranschen.123   
 

                                                 
118 Intervju med Per-Åke, Valbo Sportcentrum 
119 http://epi.gavle.se/gk/t_sida.aspx?id=19171 
120 http://epi.gavle.se/gk/t_sida.aspx?id=11003 
121 Intervju med Per-Åke, Valbo Sportcentrum  
122 Intervju med Per-Åke, Valbo Sportcentrum 
123 Intervju med Per-Åke, Valbo Sportcentrum 
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4.4.6 PERSONAL  
 
Valbo Sportcentrum ha totalt fem anställda och tre som är anställda i arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. Till sommaren rekryteras ungdomar och då lägger de stor vikt på rekryteringen. De 
som blir anställda erbjuds en livräddningsutbildning om de inte redan har de.  Några 
egenskaper som de premierar hos sina medarbetare är att de är serviceinriktade, har 
livräddningskunskaper och har god hand med kunder.124  
 

4.4.7 MÖJLIGHETER 
 
Några starka sidor som Per-Åke Thorsell kan se är att de har ett bra koncept som går att 
utveckla. Ombyggnaden av omklädningsrummen är något som han är mycket positiv till även 
att de inte konkurrerar med någon annan ser han det som en positiv sida.  Något som han kan 
se som en svag sida är att de har begränsade resurser.125  
 

4.4.8 AKTUELL STRATEGI  
 
Per-Åke Thorsell ser inga hot för hälsoföretagsbranschen inför framtiden, han anser bara att 
det finns utvecklingsmöjligheter. Detta då han menar att det endast är 5 % av Sveriges 
befolkning som tränar på gym. Han menar då att det finns en potential på ca 75 % om man 
räknar bort de som är under 15 år eftersom det finns en åldersgräns för att få träna på gym. 
Vidare anser han att medvetenheten kring hälsa och motion är något som hela tiden ökar.126  

4.4.9 FÖRESTÄLLNINGAR 
 
Per-Åke Thorsell anser inte att de har några direkta konkurrenter bland annat därför att de är 
de enda gymmet i Valboområdet. Han kan därför inte se Valbo Sportcentrum som 
marknadsledare, marknadsutmanare eller som marknadsföljare. Han är dock nöjd med den 
position som de har på marknaden idag och han anser att de har ett mycket bra rykte i 
Valboområdet. I Gävleområdet tror han dock att de är helt okända för de flesta.127  
 

4.4.10 FRAMTIDA MÅL  
 
Som vi nämnt tidigare kommer ombyggnationen av omklädningsrummen att vara klara i 
slutet av augusti. Detta är något som Per-Åke Thorsell ser som en möjlighet och något som 
kan utvecklas i framtiden.128  
 
 
 
 

                                                 
124 Intervju med Per-Åke, Valbo Sportcentrum 
125 Intervju med Per-Åke, Valbo Sportcentrum 
126 Intervju med Per-Åke, Valbo Sportcentrum 
127 Intervju med Per-Åke, Valbo Sportcentrum 
128 Intervju med Per-Åke, Valbo Sportcentrum 
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4.4.11 KUNDRELATIONER  
 
Per-Åke Thorsell arbetar inte med några specifika åtgärder för att stärka relationen till 
kunderna utan anser istället personalens förmåga att vara trevlig är av stor betydelse. Detta är 
därför även något som han försöker föra över på sin personal.129   
 

4.4.12 KONJUNKTURSVÄNGNINGAR  
 
Att hälsoföretagsbranschen skulle vara känslig för konjunktursvängningar är något som Per-
Åke Thorsell inte alls håller med om. Han menar på att det hela tiden bildas nya hälsoföretag i 
samband med att medvetenheten om hälsa blir en allt starkare kultur.130   

                                                 
129 Intervju med Per-Åke, Valbo Sportcentrum 
130 Intervju med Per-Åke, Valbo Sportcentrum 
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5. ANALYS 
___________________________________________________________________________ 
 

är analyseras den insamlade informationen från intervjuerna som presenteras i 
empiri  kapitlet för att sedan göra kopplingar mellan denna information och den 
teoretiska delen. För att underlätta för läsaren har vi valt att utgå från de rubriker vi 

använt oss av i teori delen.  
___________________________________________________________________________ 

 H
 

5.1 MARKNADSFÖRINGS MIXEN 
 

5.1.1 PRIS 
 
För att börja med prisnivån på tjänsten finner vi att Valbo sportcentrum erbjuder det lägsta 
priset för ett årskort. I detta pris ingår dock inte jympa som det ingår hos de övriga företagen.  
Friskis&Svettis och Korpen erbjuder relativ lika priser då Friskis&Svettis är snäppet billigare. 
Friskis&Svettis som är en ideell förening och därmed inte vinstdrivande kan tänkas bedriva en 
så kallad kostnadsbaserad prissättning. World Class däremot prissätter sina tjänster efter en 
värdebaserad prissättning då priset är relativt högt och genom att de arbetar mycket med 
mervärde. Detta kan jämföras med en psykologisk prissättning eftersom man med priset vill 
förmedla ett värde på sina tjänster till kunden. Genom denna prissättningsmetod väljer World 
Class sina kunder eftersom de utesluter de kunder som inte har råd att betala det höga priset.   
En förklaring till att Korpen och Friskis&Svettis erbjuder relativt lika tjänster till ett 
ungefärligt lika pris kan vara att Korpen använder sig av en konkurrensbaserad prissättning 
och därför utgår från vad konkurrenternas pris ligger på. Valbo Sportcentrums 
prissättningsmetod skulle kunna jämföras med en kostnadsbaserad prissättning. Detta 
eftersom tanken är att alla ska ha möjlighet att komma dit och träna och att det endast ska 
täcka deras kostnader. 
  
Som Kotler nämner så beror prissättning på en mängd olika faktorer varav utbud och 
efterfrågan är en faktor. Denna faktor kan ha en stor betydelse för Valbo Sportcentrums 
prissättning eftersom dessa är belägna en bit utanför stan.   
 
I utbudet av olika kortalternativ ser vi att Friskis&Svettis och Korpen har de generösaste 
utbuden. En fördel som vi kan finna med detta är att priset inte behöver styra lika mycket över 
om den potentiella kunden börjar träna eller inte, eftersom det finns möjlighet att köpa ett 
månadskort till en billigare penning. Den enda brist vi kan uppmärksamma i det generösa 
utbudet av kortalternativ är det större ansvaret som faller på organisationen då det gäller att 
knyta till sig kunden under en kortare tid, t.ex. en månad istället för ett år. Men och andra 
sidan så drar dessa företag till sig fler potentiella kunder eftersom möjligheten till provträning 
finns under en månads tid.   
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För att underlätta för läsaren har vi valt att nedan redovisa de olika priserna som företagen 
erbjuder i en tabell:  
 

Pris

60 70 65
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I denna tabell kan man utläsa att World Class är nästan dubbelt så dyra som deras 
konkurrenter. Detta får oss att undra om det kan bero på att de erbjuder kunderna flera olika 
”gratis tjänster” för att höja mervärdet på tjänsten och på så sätt skilja sig från konkurrenterna. 
Kan detta göra att kunderna är beredda att betala det höga priset istället för att gå till något av 
de övriga hälsoföretagen? Eller är de helt enkelt så att de erbjuder en bättre tjänst i jämförelse 
med de andra hälsoföretagen på Gävle marknaden?  De har i alla fall enligt oss lyckats väldigt 
bra med detta eftersom de kan ta ut betydligt högre pris än de andra företagen på marknaden 
och få kunden att känna att de erbjuder en hög kvalitet på sina tjänster.  
 

5.1.2 PLATS 
 
5.1.2.1 Utspridning 
 
Gällande utspridningen av företagen så är Friskis&Svettis beläget på 54 platser runt om i 
Sverige, World Class på 34 ställen och Korpen på 12.131 Lika som företagets lokalisering på 
marknaden kan också utspridningen ses som en form av tillgänglighet som har en positiv 
inverkan på tjänsten. Något som kommer upp i teoridelen är att man ska tänka på att sprida ut 
riskerna, dvs. att man placerar ut verksamheterna på olika platser för att minimera riskerna. 
Korpen, World Class och Friskis&Svettis har valt att sprida ut sina träningsanläggningar i 
Sverige vilket även kan ses som en fördel i den bemärkelsen att Gävle är en studentstad. Detta 
kan medföra att de som studenter som flyttar hit fortsätter träna på samma träningsanläggning 
som i sin hemstad om den möjligheten finns.  Detta kan vara ett problem för Valbo 
sportcentrum eftersom de endast är belägna på en plats i Sverige.  
 
Om vi sedan tittar på utvecklingen hos de olika företagen kan vi konstatera att World Class 
och Friskis&Svettis hela tiden öppnar nya träningslokaler både i Sverige och i Europa. Detta 
kan ses som en konkurrensfördel gentemot de andra aktörerna då de är de enda företagen som 
bedriver sin verksamhet utanför Sverige. Vilket i sin tur leder till att World Class och 
Friskis&Svettis sprider ut sina risker i större omfattning i förhållande till sina konkurrenter.  

                                                 
131 www.eniro.se 
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Även Korpen har planer på att öppna fler lokaler i landet. Valbo Sportcentrum har inga planer 
på att öppna fler lokaler vilket vi ser som ett problem för deras utveckling.  
 
5.1.2.2 Tillgänglighet 
 
Angående yta så har Friskis&Svettis en stor konkurrensfördel eftersom tillgängligheten har 
stor betydelse för tjänstens kvalitet. Till skillnad mot de övriga företagen i analysen så har 
Friskis&Svettis tillgång till tre träningsanläggningar i Gävle där olika pass kan utövas. 
Företagets lokalisering har även stor betydelse för företagets framgång, detta resonemang 
styrks även av Friskis&Svettis ökade medlemsskara efter att de upprättade träningslokalen på 
Torget i Gävle. Medlemstalet ökade då med 34 % vilket talar sitt tydliga språk, visserligen 
utökades även träningsutbudet i form av spinncykling och gym i samband med inflyttningen 
på Torget. Varumärket gör sig påmint mer ofta hos personer som passerar torget vilket kan 
leda till att Friskis&Svettis blir ett givit val hos personer som går i tankar på att börja träna. 
Både World Class och Korpen är centralt belägna i Gävle och är båda relativt lättillgängligt 
för kunderna. Detta anser vi vara en fördel eftersom hälsoföretagen är en plats som oftast 
besöks flera gånger i veckan. Valbo Sportcentrums tillgänglighet kan ses som en nackdel 
eftersom som det är belägna i Valbo och därför inte på samma sätt konkurrerar om kunderna i 
Gävle regionen.  
 
Öppettiderna är även en viktig faktor när det kommer till tillgänglighet. Enligt vår studie kan 
vi finna att Korpen, World Class och Friskis&Svettis alla har relativt lika öppettider. Vi anser 
inte att detta är något som företagen behöver förbättra eftersom de har öppet från morgon till 
kväll alla dagar i veckan. Gällande Valbo Sportcentrum kan vi finna en nackdel med 
öppettiderna då vi anser att de är för begränsade. Detta kan leda till att de attrahera fler i sin 
nuvarande målgrupp om de skulle ha öppet redan från morgonen på vardagar. Vidare skulle 
de även kunna bli ett aktuellt gym för en yngre målgrupp om de även hade öppet på helger.   
 
5.1.2.3 Lokalens läge  
 
Vi har valt att undersöka vad hälsoföretagen ser som positivt och negativ med lokalens läge 
samt om företagen har haft någon tanke bakom lokalens läge. Detta för att Kotler anser att det 
är väldigt viktigt att företaget noga överväger vart man ska placera sin verksamhet, inte bara 
utifrån vart de tycker det är lämpligt utan också utifrån kundens perspektiv. I våra intervjuer 
framkom att både Friskis&Svettis och World Class har haft en klar tanke bakom lokalens läge 
medan Korpen och Valbo Sportcentrum mer har hamnat där de är i dag av en ren slump.   
 
Alla hälsoföretag i vår undersökning ser både för och nackdelar med lokalens läge. Nackdelar 
som World Class kunde se med lokalens läge var att den kunde uppfattas som liten eftersom 
den ligger på två plan då det bara är det översta planet som är synligt från gatan. Det 
överensstämmer även med vår egen uppfattning av World Class eftersom vi själva inte varit i 
lokalen tidigare. Som vi nämner i teorin är det särskilt viktigt att synliggöra tjänsten. Det är 
därför viktigt för att World Class jobbar mycket med marknadsföringen för att göra kunden 
medveten om tjänsten och lokalens storlek. Framför allt på grund av World Class priser, då 
det är viktigt att de synliggör för kunden vad denna får för priset.  
 
Samtliga företag bedömer att tillgängligheten till parkeringar är en viktig faktor.  Korpen och 
Valbo Sportcentrum är de enda som har tillgång till gratis parkering. Både World Class och 
Friskis&Svettis ligger centralt belägna vilket resulterar i dyra parkeringsavgifter för kunden 
vilket kan ses som en stor nackdel. En möjlighet till att öka tillgängligheten skulle kunna vara 
att erbjuda kunderna billigare parkering i samband med träningen.  
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Valbo Sportcentrums lokal har närhet till både bad och skidspår vilket vi ser som väldigt 
positivt. Här kan vi se en potential för Valbo Sportcentrum att nischa sig gentemot de andra 
gymmen. Detta är något som vi anser att de borde arbeta mer med för att nå ut till kunden och 
på så sätt vinna konkurrensfördelar.   
 

5.1.3 PRODUKT/TJÄNST 
 
Alla företag i vår analys har någon form av mervärde för kunden. I tabellen nedan har vi 
sammanställt vad som ingår i ett medlemskap utöver jympa, gym och spinning. Valbo 
sportcentrum har dock inte tillgång till jympa och spinning som de övriga företagen vilket kan 
tas i åtanke.  
 

Friskis&Svettis Korpen World Class Valbo 
Sportcentrum 

Vattenjympa 
Stavgång 
Crosstraining  
Frukost för 20 kr på 
fredagar.  

Bollhall 
Gratis parkering 

Fri solning 
Fri barnpassning 
Fri frukost fredagar 
Fri barnpassning 
4 coachningstillf. 

Vattenjympa 
Fritt bad 
Ångbastu 
Vedeldad bastu 
Badanläggning  
Hopptorn 
Gratis parkering 

 
Genom att studera tabellen ovan kan man lätt se att World Class har förstått vikten av att 
erbjuder kunderna någonting extra för att höja mervärdet på tjänsten och för att på så sätt 
skilja sig från konkurrenterna. Detta genom att erbjuda ett helhetskoncept utöver själva 
träningen. Detta kan och andra sidan ses som en nödvändig ”åtgärd” för World Class för att 
kompensera de höga priserna. Mervärde är något som kommer att ha allt större betydelse i 
framtiden för tjänsteföretag. Som flera av intervjupersonerna nämnt så verkar de på en 
växande marknad och då gäller det att man är beredd på eventuellt nya etablerade 
träningsanläggningar. Vi kan även se att både Valbo Sportcentrum och Friskis&Svettis till 
viss del har insett att detta är en viktig konkurrensfördel.  Korpen har istället valt att satsa mer 
på företagare där de erbjuder vissa förmåner. I framtiden har Korpen planer på att utveckla 
detta genom diverse ”må-bra-tjänster”, vilket kan ses som ett ökat mervärde.  
 
Det är viktigt att företaget förmedlar en karaktär som talar om för kunden vilka fördelar de har 
och hur företaget positionerar sig. Det kan vara svårt för företagen att skapa en image som 
både är stark och som skiljer sig från konkurrenterna.  För att lyckas med detta kan företaget 
ta hjälp av symboler, färger, personal osv. för att få kunden att associera detta med företaget. 
Alla hälsoföretagen förutom Valbo Sportcentrum har en tydlig och klar logotyp med en färg 
kopplad till den. Hur känt Korpens varumärke är för kunden tror Kenth Sennevall beror 
mycket på om man har spelat lagidrott och på så sätt har haft mycket kontakt med Korpen. 
Dessutom har Korpen valt att endast etablera bollhallar i vissa städer vilket kan resulterar i att 
Korpen symboliserar lagidrott för denna befolkning.   Både Friskis&Svettis och World Class 
syns mycket i både tidningar och genom diverse reklamer vilket kan ha en viss betydelse för 
kundens val av hälsoföretag.   
 

  - 47 - 



Konkurrensbeteenden på hälsomarknaden i Gävle 

5.1.4 PÅVERKAN 
  
Enligt teorin finns det olika påverkansfaktorer man kan använda sig av när man ska 
marknadsföra sitt företag. Där ingår reklam, personlig försäljning, sales promotion, public 
relations och direktmarknadsföring. World Class använder sig av alla dessa faktorer för att nå 
ut till kunderna. De har helt klart insett vikten av detta och anser att det är otroligt viktigt med 
ett känt varunamn inom branschen, vilket vi naturligtvis håller med om. Korpen marknadsför 
sig mycket mot företag genom olika utskick. Korpen behöver dock bli betydligt bättre på att 
marknadsföra sig till privatpersoner. Detta gäller även Valbo Sportcentrum som för tillfället 
inte genomför någon form av marknadsföring än genom Gävlekommuns hemsida. Kotler 
menar att ett varumärke inte behöver förekomma i några reklamkampanjer för att vara känt av 
allmänheten. Vilket vi kan hålla med om men vi tror inte att det är fallet med Valbo 
Sportcentrum som vi tror är relativt okänt för allmänheten utanför Valbo.  
 
Enligt teorin är det viktigt att marknadsföra sig genom rätt medier för att attrahera den 
målgrupp som företagen vill nå ut till. Friskis&Svettis, World Class och Korpen anser vi alla 
marknadsför sig genom ”rätt” medieformer.    
 

5.1.5 PERSONAL 
 
För serviceinriktade företag som erbjuder tjänster till kunden anses personal vara en väldigt 
viktig del. Detta är något som vi har försökt att undersöka. Vi är dock medvetna om att de 
flesta företag antagligen kommer svara på ett sådant sätt som kan ses som självklart. Vi kan se 
en skillnad på hur stor vikt de olika företagen lägger på rekrytering av rätt personal. Enligt 
teorin är det viktigt att företaget noggrant väljer ut rätt personal som är kunnig och 
serviceinriktade för att kunna bemöta kunderna på ett bra sätt. Detta är något som alla 
hälsoföretagen nämner under intervjuerna, vilket alla företag förutom Valbo Sportcentrum 
också efterlever.   
 
Friskis&Svettis stora antal funktionärer kan ha en bidragande faktor till ett gott 
kundbemötande vilket resulterar i en god kvalitet på tjänsten. Korpen rekryterar inte så ofta, 
men när de ska rekrytera beror det mycket på vilken tjänst som ska tillsättas.  
 
Kunden uppfattar ofta kvaliteten på produkten efter hur de blir bemötta och behandlade av 
personalen. I våra intervjuer talas det mycket om att de anställa ska vara serviceinriktade, 
öppen och glad vilket bevisar att företagen har förstått vikten av bra personal.  För att försöka 
se hur stor vikt företagen lägger på utbildningar m.m. för att uppfylla dessa krav valde vi att 
fråga om de erbjuder någon form av utbildning till sina anställda. World Class erbjuder 
regelbundna utbildningar som företaget står för. Korpen jobbar mest med internutbildningar 
men det finns utbildningar för dem som vill. Valbo Sportcentrum erbjuder de som blir 
anställda en livräddningsutbildning om de inte redan har de men någon ytterligare utbildning 
erbjuds inte. Friskis&Svettis utbildar alla sina funktionärer och anställda lokalt i 
Friskis&Svettis föreningen och inom deras rikstäckande utbildningsverksamhet. 
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5.2 KONKURRENSANALYS  
 
Efter att ha analyserat de olika hälsoföretagen genom marknadsföringsmixen har vi valt att se 
på företagen utifrån Porters modell om konkurrensanalys. Detta för att hitta ytterligare 
likheter och skillnader hos de olika hälsoföretagen.  
 

4.2.1 MÖJLIGHETER 
 
Konkurrentens styrka och svaghet bestämmer förmågan att reagera och hantera händelser i 
omgivningen eller branschen. Om vi tittar på World Class och ser prisfrågan ur en annan 
synvinkel  kan kvalitén som priset utsänder ses som en stark sida. Detta eftersom World Class 
är de enda företaget i vår konkurrensanalys som signalerar kvalitén, hos de övriga företagen 
måste kvalitén enligt oss upplevas. Ett väl genomarbetat koncept och höga krav på servicen i 
kedjan är något som de själv ser som starka sidor i företaget. World Class är dock medvetna 
om att deras höga pris även kan ses som en svag sida genom två anledningar. För det första 
måste de leva upp till den höga kvalitet som de signalerar genom priserna. Som Echeverri och 
Edvardsson uttrycker det, ”lova tunt och håll runt”. För de andra kan de kunder som bara 
utnyttjar gymmet uppfatta priset som alldeles för högt då de inte utnyttjar deras 
helhetskoncept.  
 
Friskis&Svettis många olika kortalternativ kan ses som en konkurrensfördel eftersom kunden 
inte behöver känna att den betalar för något som inte kommer att utnyttjas. Något som de kan 
se som en svag sida är att de inte hinner utöka verksamheten i den takt som deras medlemmar 
önskar. Vi ser dock en risk med att de inte hinner utöka sin verksamhet då de nuvarande 
medlemmarna kan uppleva en försämring av tjänsten p.g.a. längre väntetider till de olika 
motionsaktiviteterna. Här anser vi att de istället borde lägga ned mer resurser på relationerna 
till de befintliga kunderna för att inte riskera att en negativ mun-till-mun marknadsföring 
sprids. 
 
Korpens starka sidor är enligt dem varumärket, lokalens läge och att de har en bra nivå på 
instruktörerna. Något som Korpen anser vara en svag sida är att sporthuset och bollhallen inte 
ligger under samma tak. Frågan är hur stor inverkan detta har på kunderna? Vi tror inte att de 
har sådan stor betydelse. Detta på grund av att det är två olika typer av aktiviteter som bedrivs 
på de olika ställena och lockar två olika typer av motionärer.  
 
Av de företag vi valt att undersöka är Valbo Sportcentrum det företag som erbjuder sina 
kunder det billigaste priset. Detta kan ses som en positiv konkurrensfördel gentemot de andra 
företagen. Enligt vår mening är det låga priset något som de borde marknadsföra för att nå ut 
till potentiella kunder. Några starka sidor som de ser är att de har ett bra koncept som går att 
utveckla, ombyggnaden av omklädningsrummen och att de inte konkurrerar med någon 
annan. Angående deras svaga sidor kan de endast se de begränsade resurser som en svag sida. 
Enligt vår mening borde det finnas flera aspekter att se deras verksamhet utifrån. Något som 
vi tänkte på var att de ligger i Valbo, vilket i sin tur gör att de blir relativt okända för dem som 
bor i Gävle. Enligt vår mening krävs det därför en större marknadsföringsinsats för att 
synliggöra tjänsten.  
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4.2.2 AKTUELL STRATEGI   
 
Aktuell strategi är den tredje komponenten i konkurrensanalysen. Det är här viktigt att se om 
företagen har uppmärksammat några eventuella hot inför framtiden samt om de kan se några 
utvecklingsmöjligheter. Detta för att se om de är medvetna om vad som händer i branschen 
och på så sätt beredd på eventuella förändringar.  
 
World Class, Korpen och Friskis&Svettis kan klart se att de finns hot i branschen, allt från att 
branschen är känslig för konjunktursvängningar till att olika träningsformerna etableras på 
marknaden. Valbo Sportcentrum ser däremot inga hot för hälsoföretagsbranschen inför 
framtiden. Det tycker vi kan anses som märkligt och får oss att fundera på vad detta kan bero 
på och vilka konsekvenser det kan få. Att det är ett kommunalägt företag kan ses som en 
anledning då enhetschefen för Valbo Sportcentrum inte själv kan besluta vad pengarna ska 
läggas på. Vidare har företaget inget direkt vinstintresse. Konsekvenserna till att man inte 
uppmärksammar eventuella hot i framtiden kan resultera i att man blir ”omkörd” av 
konkurrenterna. Som t.ex. Kenth Sennevall uppmärksammat så etableras allt fler olika 
träningsformer på marknaden som t.ex. vibtraining.  
 
Alla företag som vi valt att undersöka är ense om att de finns stora utvecklingsmöjligheter 
inom branschen. Allt från en starkt växande marknad, att företagen får dra av för friskvård, att 
träning har börjat ordineras i stället för receptbelagd medicin till att medvetenheten kring 
hälsa och motion är något som hela tiden ökar. Detta behandlas även i den teoretiska delen 
och är något som vi tycker är viktigt att företagen har uppmärksammat eftersom detta kommer 
att ha en avgörande faktor inför framtiden.  
 

4.2.3 FÖRESTÄLLNINGAR  
 
Enligt teorin är det här viktigt att kartlägga konkurrentens föreställningar om sig själv och 
konkurrentens antagande om branschen och de andra företagen i denna. Detta för att se om 
företagen har en osann bild av sig själv och på så sätt skapa en god förutsättning för andra 
företaget att angripa denna. Vi kommer att börja med att beskriva hur de olika företagen ser 
på sig själva för att sedan analysera detta med vilken bild vi tror att de har på marknaden.  
 
World Class anser att de ligger i toppen, kanske inte som marknadsledare men på god väg. De 
menar även på att det är svårt att se vilken position de har då det inte finns någon annan 
träningsanläggning som erbjuder samma koncept som de gör. 
 
För tre år sedan skulle Korpen se sig själva som marknadsledare. De kunde då se att andra 
snappade upp visa delar av deras koncept. Idag anser Kenth Sennevall att det är svårt att se 
vart Korpen positionera sig eftersom de olika hälsoföretagen har olika inriktningar, men han 
anser ändå att de befinner sig i toppen. Inom företagsidrotten ser de att Korpen är nummer ett 
eftersom de inte anser att det finns några direkta konkurrenter inom lagidrotten.    
 
Vi anser att bilden som World Class, Korpen och Friskis&Svettis har om sig själva stämmer 
relativt bra överens med hur vi tror att de ligger på marknaden. Valbo Sportcentrum anser sig 
inte ha några konkurrenter och kan därmed inte se vilken position de har på marknaden idag. 
Vi anser att detta inte är ett hållbart synsätt då man hela tiden måste vara beredd på nya 
aktörer och förändringar på marknaden. Den förmåga tror vi Valbo Sportcentrum tappar då de 
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”lutar sig tillbaka” i tron om att de inte har några konkurrenter. Detta styrker även teorin där 
det tas upp att oriktiga eller inga föreställningar om sig själva har en strategisk betydelse.  
 
World Class tror att de upplevs som ett lite lyxigare hälsoföretag vilket enligt dem kan ses 
som både en för- och nackdel. Korpen och Valbo Sportcentrum tror båda att de som känner 
till deras företag förknippar dem med något bra. Friskis&Svettis är det enda företaget i vår 
undersökning som genomför marknadsundersökningar angående varumärkeskännedom och 
rykte. Detta resulterar i att de har en konkurrensfördel gentemot de andra företagen på så sätt 
att de har en bättre uppfattning om konsumenternas syn om sig själva.  
 

4.2.4 FRAMTIDA MÅL  
 
Beträffande framtida mål är det enligt Porter viktigt att känna till konkurrenters mål för att 
förutspå hur denne reagerar på strategiska förändringar. Porter menar även på att man 
undersöker de framtida målen på alla ledningsnivåer och i många dimensioner. Detta är något 
vi inte genomfört i vår studie utan kommer här endast utgå från våra intervjuer med de olika 
företagen.  
 
Vi kan klart se i vår empiridel att samtliga hälsoföretag har diverse mål inför framtiden. Dock 
är det ingen som under intervjun nämnde någonting om konkurrenternas mål inför framtiden. 
Detta kan vara ett tecken på att företagen inte har någon vetskap om sina konkurrenters mål.  
 
Vi kan dock ana att Korpen är relativt medvetna om sina konkurrenter eftersom de har 
uppfattat att de dyker upp allt fler olika företag som t.ex. VIB- training osv. Därför kommer 
de i framtiden utveckla sin verksamhet för att ha alla dessa olika aktiviteter under ett och 
samma tak. Frågan är om det är hållbart att vara allt för alla då det finns en risk att kvantiteten 
går före kvalitén.  
 

4.2.5 KUNDRELATIONER  
 
Kundrelationer är enligt oss en otroligt viktig bit inom konkurrensanalysen. Det är väldigt 
viktigt att företagen går in för att behandla kunder och andra intressenter så att relationer med 
företaget skapas för att företaget därmed skall uppnå och bibehålla en hög konkurrenskraft. 
Echeverri och Edvardsson styrker även detta resonemang då de menar att personalen har en 
viktig roll för den upplevda kvalitén på tjänsten. Vidare anser de att det är extra viktigt med 
relationsmarknadsföring på en marknad med ett ständigt flöde av kunder. Vi anser därför att 
kundrelationer borde vara särskilt viktigt på hälsoföretagsmarknaden där man får anse att det 
finns ett ständigt flöde av kunder. Träning är i stort sett något som man kan ägna sig åt hela 
livet och med detta i åtanke borde det vara extra intressant för företagen att verkligen hålla 
kvar sina kunder. Vi kan se att Friskis&Svettis har en konkurrensfördel angående detta då 
dessa säger sig vara till för alla. De andra företagen har medvetet som omedvetet säskilda 
målgrupper, Korpen riktar sig till ungdomar och företag, World Class till kvinnor och Valbo 
Sportcentrum besöks mest av äldre och skolklasser.  
 
Vad vi kan se i vår analys anordnar World Class många olika månadsaktiviteter, allt för att 
stärka relationen till kunden. Även Friskis&Svettis jobbar flitigt med relationsmarknadsföring 
genom bland annat medlemskvällar, Friskispressen och att träget leva efter sina värderingar. 
Korpen i sin tur arbetar i princip inte alls med detta men är väl medvetna om att detta är något 
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de måste bli bättre på. Inte heller Valbo Sportcentrum använder sig av någon 
relationsmarknadsföring eller liknande. Vi frågade oss då om detta är på grund av tidsbrist 
eller att de helt enkelt inte vet hur de ska göra.   
 
Enligt teorin är det viktigt att tillgodose kundens behov och dess förväntningar för ett 
tjänsteföretag. Här tycker vi att det skulle vara väldigt intressant att genomföra en 
undersökning för att se om kundernas behov är uppfyllda hos de företag som använder sig av 
relationsmarknadsföring samt de som inte gör det.  
 
För att företagen ska ta marknadsandelar och bli mer konkurrenskraftiga på hälsomarknaden 
bör företagen satsa mer på denna del.  
 

4.2.6 KONJUNKTURSVÄNGNINGAR 
 
I dagens läge befinner vi oss i en högkonjunktur vilket betyder att ekonomin är god vilket kan 
ses som en fördel för alla hälsoföretag men framför allt för World Class och deras höga 
prisnivå. Vid en eventuell lågkonjunktur kan man fråga sig hur hållbar World Class 
prissättning är? Räcker ett väletablerat varumärke för att både tidigare kunder och potentiella 
kunder ska prioritera varumärket och värdet som medföljer framför ekonomin? Oavsett 
konjunktur så signalerar World Class prisnivå hög kvalitet vilket skapar höga förväntningar 
hos kunderna vilka måste uppfyllas.  
 
Vårt resonemang återspeglas även av företagens svar gällande konjunktursvängningar då det 
endast är World Class som anser att branschen är känslig för om det är hög eller 
lågkonjunktur. Korpen tror inte att en lågkonjunktur påverkar privatpersonerna nämnvärt. De 
menar dock att de företagskunderna som är känsliga för konjunktursvängningar. 
Friskis&Svettis bedömer att branschen är ganska okänslig och Valbo Sportcentrum anser 
branschen vara helt okänslig mot konjunktursvängningar.  
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6. SLUTSATS OCH EGNA REFLEKTIONER 
___________________________________________________________________________ 
 

etta kapitel innehåller de slutsatser som vi dragit efter att ha sammanställt empiri, 
teori och analys. Vi kommer även att ge våra egna reflektioner och förslag till fortsatt 
forskning inom detta ämne.  

 
___________________________________________________________________________ 
 

6. 1 SLUTSATS 
 
För att underlätta för läsaren har vi valt att sammanställa några av de svar vi kommit fram till 
i vår undersökning i tabellen nedan. 
 

 D

Konjunktursvängningar  Prissättningsmetod Mervärde på 
tjänsten 

Föreställningar 
om sig själva 

Målgrupp  

  
Ganska okänslig Kostnadsbaserad 

prissättning 
Nej, men 
försöker att 
skapa en 
starkare 
föreningskänsla

Marknadsledare Alla 

Friskis&Svettis 
Ja Värdebaserad 

prissättning  
Ja, arbetar 
mycket med 
detta 

Inte som 
marknadsledare 
men på god väg 

I stort, kvinnor i 
åldrarna 20-35. I 
Gävle till 
barnfamiljer 

World Class 
Nej Kostnadsbaserad 

prissättning 
Ja, till viss del Kan inte se vart 

de är idag 
Främst till de 
äldre  

Valbo 
Sportcentrum 

Nej - Privatpersoner           
Ja - Företag 

Konkurrensbaserad 
prissättning  

Kommer att 
satsa mer på 
detta i 
framtiden 

Befinner sig i 
toppen 

I stort, ungdomar. 
I Gävle till 
företagsidrotten 
och seniorer 

Korpen 
 

6.1.1 FÖRETAGENS STARKA OCH SVAGA SIDOR I FÖRHÅLLANDE TILL 
KONKURRENTERNA 
 
Företagen i vår studie är relativt olika varandra då de har olika koncept och riktar sig till olika 
målgrupper. Med hänsyn till detta blir det ganska svårt att återge några svaga och starka sidor 
mellan de olika företagen. Friskis&Svettis undersökningsresurser kan dock ses som en stark 
sida i förhållande till konkurrenterna. Genom deras kundundersökningar kan de påverka den 
bild som de vill att konsumenterna ska ha om dem genom att de blir medvetna om deras syn 
på dem och vad som eventuellt måste förtydligas eller ändras på i deras marknadsföring. Alla 
företagen i vår studie ansåg att de antingen var marknadsledare eller på god väg, Valbo 
Sportcentrum uttalade sig dock inte som någon marknadsledare men ansåg istället att de inte 
hade några konkurrenter. Detta talar för att företagen inte har någon större inblick i deras 
konkurrenters föreställningar om sig själv. Vidare nämner teorin att de företag som har en 
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osann bild av sig själv ger en god förutsättning för andra företag att angripa dem. Detta kan 
bli en potentiell styrka för det företaget som först undersöker sina konkurrenters 
föreställningar om sig själva.  
 
Beroende på om branschen är känslig för konjunktursvängningar eller ej kan World Class 
höga priser ses som en svaghet gentemot de andra företagen på grund av den kommande 
lågkonjunktur som vi är på väg in i. Men och andra sidan när det kommer till utspridning kan 
vi se att World Class och Friskis&Svettis har en stor konkurrensfördel eftersom de har spridit 
ut sin verksamhet i Europa vilket medför att riskerna minskar. Om Sverige skulle drabbas av 
en lågkonjunktur som medför att befolkningen inte prioriterar träningen så besitter World 
Class och Friskis&Svettis en bättre position än de andra företagen i vår studie då de får in 
kapital från sina övriga anläggningar i Europa.      
 

6.1.2 FÖRETAGENS PRISSÄTTNING I FÖRHÅLLANDE TILL DERAS 
KONKURRENTER 
 
Ser man till de olika prissättningsmetoderna kan vi finna att alla de olika metoderna finns med 
bland hälsoföretagen i vår studie. Eftersom World Class har en så pass hög prisnivå i 
förhållande till de andra företagen i vår undersökning är det uppenbart att World Class inte 
konkurrerar med de andra företagen genom priset på tjänsten.  Korpen och Friskis&Svettis 
kan tänkas vara mer känsliga för prissänkningar respektive prishöjningar gentemot varandra. 
Detta då de har relativt lika utbud och snarlika priser. Vi tror att om t.ex. Korpen skulle sänka 
sina priser markant så skulle detta medföra att en del av Friskis&Svettis kunder skulle söka 
sig till Korpen istället. World Class däremot tror vi inte skulle påverkas av Korpens 
prissänkning eftersom de inte konkurrerar om kunderna på samma sätt när det gäller priset.   
Att Friskis&Svettis, Korpen och World Class erbjuder studentpriser tror vi är ett smart drag 
eftersom Gävle är en studentstad vilket innebär att det varje år flyttar hit fler potentiella 
kunder.  
 

6.1.3 TJÄNSTER SOM SKILJER DE OLIKA FÖRETAGEN ÅT 
 
Angående de olika tjänsterna som företagen erbjuder kan vi se en ganska stor spridning i 
deras utbud. Som vi nämnt tidigare satsar World Class mycket på mervärde, de andra 
företagen i vår analys nämner att detta är någon som de kommer satsa mer på. Vi tror att de 
här är något som kommer ha en stor betydelse för företagens framgångar i framtiden. Det 
grundar vi på tjänstemarknaden i stort där det skapas mycket kringtjänster runt själva 
kärntjänsten. Vi tror att detta kommer få en större betydelse bland annat p.g.a. en allt mer 
tidspressade vardag. Kringtjänster som vi tror på är t.ex. massage, fot/nagelvård, solning eller 
varför inte ett litet mini hälsolivs där det finns möjlighet att inhandla diverse kosttillskott, 
färdig hälsomat och hälsosnacks.  
 
Vi anser att företagen borde framhäva sina skillnader i utbudet gentemot varandra mer i sin 
marknadsföring. Friskis&Svettis skulle t.ex. kunna erbjuda rabatterade priser på Fjärran 
Höjder badet då deras lokaler är förankrade mer varandra. Vidare skulle de eventuellt kunna 
skapa ett samarbete med ett parkeringshus för att erbjuda kunderna billigare priser på 
parkering i samband med träningen. Korpen har idag en bollhall vilket skiljer dem från de 
andra företagen. I dagsläget har bollhallen och gymmet inget samband med varandra. Här ser 
vi en stor potential till att vinna konkurrensfördelar genom att skapa ett samband så att man 
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får rabatterade priser på bollhallen om man har ett träningskort på gymmet och vice versa. I 
vår intervju med Kenth Sennevall berättade han om sin vision om att erbjuda allt under 
samma tak. Denna idé tror vi mycket på då detta berör kringtjänster som vi var inne på 
tidigare.  
 
Vi kan se att det finns en stor potential hos Valbo Sportcentrum att sticka ut från sina 
konkurrenter genom att utveckla sitt samarbete med Mackmyra Golf. Genom ett samarbete 
med Mackmyra Golf skulle de kunna åstadkomma samverkansfördelar genom exempelvis 
joint venture eller en strategisk allians. Till exempel skulle Valbo Sportcentrum kunna 
anordna speciella träningstillfällen på gymmet där viktiga muskelgrupper som används inom 
golfspelandet utövas. Genom detta kan Valbo Sportcentrum vinna en annan målgrupp, 
nämligen det som spelar golf. Genom att utveckla dessa förslag tror vi att företagen kommer 
att kunna höja sitt mervärde på tjänsten och på så sätt skapa större konkurrensfördelar på 
Gävlemarknaden.   
 

6.1.4 LÄGET OCH LOKALENS BETYDELSE SOM KONKURRENSFAKTOR 
 
Vi har kommit fram till att lokalens läge har betydelse beroende på vilken typ av verksamhet 
som bedrivs samt hur många andra konkurrenter som finns inom samma marknad och 
erbjuder samma typer av produkter/tjänster. Vi tror inte att en träningsanläggning utanför 
Gävle city skulle kunna konkurrera med ett företag i centrum om de erbjuder samma typer av 
tjänster. Däremot tror vi att en träningsanläggning som nischat sig väldigt mycket och 
erbjuder något annat skulle kunna ligga lite avsides och inte vara lika beroende av läget. Detta 
resonemang kan jämföras med Korpens bollhall som inte direkt har några konkurrenter och 
ligger lite avsides.  
 

6.1.5 FÖRETAGENS MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRDER 
 
Alla företag i vår studie använder sig av någon form av marknadsföring förutom Valbo 
Sportcentrum. I vår studie kan vi se att marknadsföringen har en betydande faktor för 
företagets framgång. Som vi uppfattar det är World Class och Friskis&Svettis 
marknadsledare, Korpen marknadsföljare och Valbo Sportcentrum ser vi som en potentiell 
marknadsutmanare. Av våra intervjuer med respektive företag har vi förstått det som att 
Friskis&Svettis och World Class är de företag som lägger ned mest tid och pengar på 
marknadsföringen.  
 
Vi anser att World Class har lyckats med sitt arbete att göra varumärket känt på hela 
marknaden. På Gävleområdet har World Class som tidigare nämnts valt att rikta sig till 
kvinnor och barnfamiljer. Gällande deras inriktning på barnfamiljer kan vi finna en 
motsägning då de relativt höga priserna på Gävlemarknaden torde göra det svårt för en 
barnfamilj i Gävle att träna på World Class. Detta får oss att fundera på om barnfamiljer väljer 
att träna på World Class p.g.a. att de är det enda träningsanläggningen på Gävlemarknaden 
som har barnpassning och därför är villiga att betala det höga priset eller om det är på grund 
av deras utbud. Om en annan aktör på marknaden skulle erbjuda gratis barnpassning till ett 
billigare pris finns en risk för World Class att förlora en stor del av deras målgrupp om 
anledningen är det första alternativet. 
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Med flera olika marknadsföringskanaler och med dess kundundersökningar anser vi att 
Friskis&Svettis har lyckats väl med sin marknadsföring. De enda risker som vi kan se med ett 
marknadsledande företag som Friskis&Svettis är att företaget kan ”sluta kolla i backspegeln” 
och på så sätt missa nya aktörer på marknaden samt gamla aktörer som utvidgar sitt koncept.      
 
Korpen är det enda företag i vår undersökning som riktar sig till företag, här ser vi en stor 
potential att vinna konkurrensfördelar genom det nya införande av subventionerad träning. Vi 
anser därför att Korpen borde satsa mer på att nå ut till företag genom sin marknadsföring. De 
borde vidareutveckla sin marknadsföring till storföretagen samt satsa mer på småföretagen i 
Gävleområdet. Vi tror att det är viktigt att man nischar sin marknadsföring på de specifika 
skadedrabbade områdena inom respektive yrkeskategori, t.ex. armar och axlar inom 
frisöryrket och ben och rygg inom butikssektorn.  
 
En viktig sak som vi reflekterade över i vår intervju med Valbo Sportcentrum var att de inte 
tror att ett känt varumärke är speciellt viktigt i hälsoföretagsbranschen. Detta anser vi 
oroväckande och något som vi anser Valbo Sportcentrum bör ta itu med. Vi kan se en stor 
potential hos Valbo Sportcentrum och anser att de borde marknadsföra sin verksamhet bättre 
då de har tillgång till skidspår på vintern, badtunna, ångbastu, samarbete med Mackmyra golf 
m.m. Vi är dock medvetna om att de har begränsade resurser då det är kommunen som är 
ansvariga.  
   

6.2 FÖRETAGENS KONKURRENSSTRATEGIER 
 
Nedan kommer vi att försöka sätta in de olika hälsoföretagen som vi valt att undersöka i 
Porters modell om konkurrensstrategier. Detta utifrån de svar som vi har kommigt fram till i 
våra intervjuer och med hänsyn till den teoretiska delen i vår uppsats. Vi är väl medvetna om 
att detta kan vara svårt med tanke på att vi inte har undersökt alla faktorer i modellen om 
konkurrensstrategier. 
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Vi anser att både Friskis&Svettis och Valbo Sportcentrum har en så kallad låg 
kostnadsposition på marknaden. Detta eftersom de båda företagen enligt oss inriktar sig på att 
erbjuda kunderna en billigare produkt en sina konkurrenter på marknaden. Därav valde vi att 
placera Friskis&Svettis och Valbo Sportcentrum i rutan kostnadsöverlägsenhet. De skiljer sig 
inte heller så mycket från de andra aktörerna att de enligt vår mening borde hamna under 
differentiering. Båda företagen riktar sig till en bred målgrupp och vill vara till för alla vilket 
gör att de inte heller passar in under gruppen fokusering.   
 
När det kommer till World Class anser vi att de erbjuder kunden unika fördelar på marknaden. 
Vi tycker att de skapar en produkt och en service som uppfattas som unikt i branschen och på 
så sätt skilja sig från andra företag inom denna bransch. De erbjuder även ett helhetskoncept 
som kan ses som unikt.  Därför har vi valt att placera World Class under strategin 
differentiering. De har ett relativt högt pris i förhållande till de andra aktörerna på marknaden 
vilket leder till att vi inte valt att placera dem under kostnadsöverlägsenhet. Vi anser inte 
heller att de fokuserar på en specifik målgrupp/segment.  
 
Korpen anser vi fokuserar på företagsidrotten. Detta gör att de lättare kan tillgodose den 
särskilda kundgruppens behov och önskemål. Därför valde vi att placera dem i kategorin 
fokusering. Vi anser även att de har relativt låga kostnader och valde därför att placera 
Korpen inom den högra rutan i modellen. Vi kan inte se att de skiljer sig speciellt mycket från 
de andra företagen på Gävle marknaden. 
 

6.3 KONKRETA FÖRSLAG 
 
Eftersom allt fler företag erbjuder träningssubventioner borde företagen ge ut gratis prova på 
träningskuponger på företagen med medföljande information om företaget och de olika 
träningsformerna. Den bästa marknadsföringen är mun-till-mun vilket detta skulle kunna leda 
till. 
 
En annan bra gratis marknadsföringsmetod kan vara att ordna ett motionsschema till 
företagen, där företagens anställda kan tävla sinsemellan genom att samla ihop poäng för 
utförd motion. Företagets reklam blir deras logga på respektive schema plus att de kan sätta ut 
hur mycket poäng deras olika träningsformer ger.     
 

6.4 EGNA REFLEKTIONER 
 
Vi tycker att arbetet med denna studie har gått relativt bra. Det är dock svårt att inte sväva ut 
och hålla sig inom ramarna för vad som är relevant för studien. Vi tycker att det har varit ett 
intressant ämne att studera och vi känner att vi fått nytta av våra marknadsföringskunskaper 
från tidigare kurser inom ämnet. 
 
Enligt vår mening kan det vara ganska svårt att jämföra dessa olika hälsoföretag på grund av 
att de riktar in sig på olika målgrupper och dessutom inte är lika typer av företag (aktiebolag, 
ideell förening osv.).   
 
För att kunna genomföra en konkurrensanalys utifrån Porters modell anser vi att de krävs en 
relativt stor insats för att kunna undersöka dessa företag ur alla olika synvinklar som denna 
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modell innefattar. Vi anser inte att vi har den inblick och de resurser som behövs för att kunna 
utföra en komplett analys av porters konkurrensanalys modell. 
 

6.5 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER  
 
Avslutningsvis har vi valt att presentera några förslag till vidare forskning baserad på vår 
studie. Till att börja med skulle vi tycka att det skulle vara intressant att undersöka hur väl 
företagens syn på dem själva stämmer överens med konsumenternas. Detta skulle kunna göras 
genom förslagsvis en enkätundersökning till privatpersoner där frågor angående varför de 
väljer att träna på ett specifikt gym, hur stor inverkan priset har och vilken uppfattning de har 
om respektive gym etc. skulle kunna ingå. På så vis skulle man kunna vidareutveckla 
företagens svagheter respektive styrkor och föra analysen ett steg längre. Det skulle även 
underlätta bedömningen av hur framgångsrika företagen är och på så vis kunna se samband 
mellan företagens framgång och exempelvis olika marknadsföringsinsatser.    
 
Vi tycker även att det skulle vara intressant att jämföra skillnader och likheter hos samma 
företag fast i olika städer som liten -, mellan- och storstad. Vidare skulle en undersökning 
kunna genomföras mellan de riktigt nischade företagen som t.ex. vibtraining och 
hälsoföretagen som vi valt att undersöka.  
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BILAGA  
 
Intervjufrågor  
 
Pris 

1. Vad använder Ni er av för prissättningsmetod? 
- Kostnadsbaserad, värdebaserad eller konkurrensbaserad? 
- Hög, medel, låg? 

2. Erbjuder Ni någon form av rabatter? 
 

Plats 
3. Finns det någon tanke bakom lokalens läge?  

- Kan Ni finna några fördelar respektive nackdelar med lokalens läge? 
4. Hur ser fördelningen av Era träningslokaler ut i landet? 
5. Har Ni några planer för att i framtiden öppna fler träningslokaler runt om i landet? 

 
Produkt 

6. Erbjuder ni kunderna någonting extra för att höja mervärdet på tjänsten och för att på 
så sätt skilja er från konkurrenterna?  

 
Påverkan  

7. Hur marknadsför ni er?  
8. Vilka medier använder ni er av? 
9. Riktar ni er till någon speciell målgrupp? 

- Vilka typ av personer är det som verkligen tränar här, alltså vilken är den 
verkliga målgruppen?   

10. Hur viktigt tror ni de är med ett känt varunamn inom er bransch?  
 
Personal  

11. Hur många anställda har ni?  
12. Hur stor vikt lägger ni på rekryteringen?  

- Erbjuder ni era medarbetare någon form av utbildning?  
- Vilka egenskaper premierar ni hos era medarbetare?  

 
Möjligheter 

13. Vilka anser ni är era starka sidor? 
14. Vilka anser ni är era svaga sidor?  

 
Aktuell strategi 

15. Ser ni några utvecklingsmöjligheter och hot i branschen inför framtiden?  
 
Föreställningar  

16. Vad anser ni att ni har för position på marknaden idag?  
- Marknadsledare, marknadsutmanare, marknasdföljare? 

17. Är ni nöjd med den position ni har på marknaden idag?  
18. Vilket rykte/image tror ni att ni har på marknaden?  
 

Framtida mål 
19. Vilka mål har ni inför framtiden? 
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Övrigt 

20. Hur gör ni för att stärka relationen till kunden?  
 

21. Hur pass känslig tror ni er bransch är för konjunktursvängningar?  
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