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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Marknadsorientering inom friskvårdsbranschen - En kvalitativ studie av 

tjänsteföretag 

 

Nivå: Examensarbete på grundnivå i företagsekonomi (kandidatexamen) 

 

Författare: Alex Kambourian & Fredrik Stridlund 

 

Handledare: Zahra Ahmadi 

 

Datum: 2020 - Januari 

 

Syfte: Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur tjänsteföretag 

marknadsorienterar sig inom friskvårdsbranschen. 

 

Metod: Studien utgår från ett hermeneutiskt synsätt med en induktiv utgångspunkt. En 

kvalitativ forskningsmetod används för tio företag verksamma inom friskvårdsbranschen. 

Datan baseras på primärkällor inhämtad från personliga semistrukturerade intervjuer som 

bidragit till att studiens syfte uppnåtts.  

 

Resultat & slutsats: Resultatet visar att samtliga företag nyttjar en marknadsorienterad 

strategi till en viss grad med fokus på kundtillfredsställelse för att öka de icke-finansiella 

lönsamhetsmåtten i form av nya samt befintliga kunder. Bristen på konkurrensfokus gör 

dock att en full marknadsorienterad strategi inte uppfylls.  

 

Studiens bidrag: Studien bidrar med ny kunskap till att fylla forskningsgapet gällande 

marknadsorientering i friskvårdsbranschen. Studien bidrar både till det teoretiska men 

även det empiriska inom marknadsorientering. 

 

Förslag på vidare forskning: Studiens forskningsfrågor och metodval kan användas till 

framtida forskning för att undersöka fler företag i andra branscher. Framtida forskning 

skulle även kunna utföra en studie för att förstå de underliggande motivationerna för 

varför tjänsteföretag inom friskvårdsbranschen har ett så pass bristande konkurrensfokus 

när det kommer till respons på information, med reservation för om detta stämmer. 

 

Nyckelord: Marknadsorientering, informationsinsamling, informationsspridning, 

respons på information, finansiell lönsamhet, icke-finansiell lönsamhet, tjänsteföretag, 

friskvårdsbranschen 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Title: Market orientation within the wellness industry - A qualitative study of service 

companies 

 

Level: Student thesis for Bachelor´s Degree in Business Administration 

 

Authors: Alex Kambourian & Fredrik Stridlund 

 

Supervisor: Zahra Ahmadi 

 

Date: 2020 - January 

 

Aim: The purpose of the study is to increase the understanding of how service companies 

who are active within the wellness industry work with market orientation.  

 

Method: The study uses a hermeneutic approach with an inductive outset. A qualitative 

method has been used to analyse ten companies who are active within the wellness 

industry. The data is based on primary sources that have been acquired through personal 

semistructured interviews that have contributed to achieving the aim of the study.  

 

Result & conclusion: The result shows that all the studied companies use a market 

orientation strategy to a certain degree with the main focus on satisfying the customers to 

increase the non-financial profitability measure, which are new and existing customers. 

Because of the lack of focus on the competition, the companies do not fully use a market 

orientation strategy.  

 

Contribution of the study: The study contributes with new knowledge to fill the research 

gap in the market orientation theory with service companies within the wellness industry. 

The study contributes with both theoretical and empirical knowledge within market 

orientation.  

 

Suggestion for future research: The study’s research questions and the choise of method 

can be used for future research to examine more companies in different industries. Future 

research can also do a study to understand the underlying motives to why service 

companies active within the wellness industry have such a lack of competitor focus when 

it comes to the response to the information, with reservation that this is correct.  

 

Keywords: Market orientation, intelligence generation, intelligence dissemination, 

responsiveness, financial profitability, non-financial profitability, service companies, 

wellness industry. 
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1. Introduktion 

Dagens företag ställs inför en mängd olika och föränderliga utmaningar i form av kunder, 

konkurrens, bransch och marknad. En bransch som präglas av förändringar och 

utmaningar är friskvårdsbranschen. Friskvårdsbranschen, som tillhör tjänstemarknaden, 

är en marknad med unika utmaningar. Det är en bransch under tillväxt med en hög 

konkurrensintensitet, vilket gör att gymaktörer snabbt behöver anpassa sig efter 

förutsättningarna. Samtidigt måste gymaktörer vara mottagliga för trender och rön inom 

träning och hälsa, som präglar friskvårdsbranschen. Faktum är att Sverige är det land i 

Europa med högst andel medlemskap på gym i förhållande till befolkningsmängden. 

(Deloitte, 2019) 

Anledningen till varför människor använder sig av gym handlar till stor del om att vilja 

optimera sig själv fysiskt och psykiskt. Att optimera företag kan ses som att försöka bygga 

ett så lönsamt och långsiktigt företag som möjligt. Att orientera företaget på marknaden 

är en konst i sig och för att på ett konkret sätt kunna studera företags agerande har 

begreppet marknadsorientering vuxit fram. 

Marknadsorientering har studerats och definierats av många forskare genom åren. De två 

verk som har fått mest uppmärksamhet är Narver och Slater´s (1990) kulturbaserade 

perspektiv och Kohli och Jaworski´s (1990) marknadsinformationsperspektiv. 

Forskningen som genomförts på marknadsorienteringens effekt på företagsprestanda har 

givit tvetydiga resultat. En del studier (Narver & Slater, 1990; Kohli, Jaworski & Kumar, 

1993; Kirca, Jayachandran & Bearden, 2005; Mahmoud, 2011; Oyedijo, Idris & Aliu, 

2012) visar på en positiv relation mellan marknadsorientering och företagsprestanda. 

Andra studier (Hart & Diamantopoulo, 1993; Greenley, 1995) motbevisar studierna och 

menar att den positiva relationen inte existerar i samma utsträckning.  

Utifrån den tidigare forskningen inom ämnet är det inte lätt att dra några definitiva 

slutsatser kring relationen mellan begreppen marknadsorientering och prestationer. Gaur, 

Vasudevan och Gaur (2011) förklarar att detta kan bero på att marknadsorientering och 

företagsprestanda är kontextuella begrepp, vilket kan förklara de varierande resultaten. 

En övervägande del av studierna inom marknadsorientering och företagsprestanda är 

genomförda inom stora organisationer och i utvecklade länder som exempelvis USA och 

Storbritannien (Keskin, 2006; Mahmoud & Hinson, 2012). Forskningen har även rört sig 

från att majoriteten av studierna fokuserat på produktmarknaden till att studera 



 

2 

marknadsorientering på tjänstemarknaden. Bland annat har The European Journal of 

Marketing ägnat hela volym 36 (2002) åt marknadsorientering i tjänsteföretag.  

Majoriteten av studierna genomförda inom tjänstemarknaden är gjorda inom hotell, 

banker och försäkringsföretag där studierna visat att marknadsorientering är positivt 

associerat med företagsprestanda och lönsamhet. För att mäta lönsamhet och prestanda 

inom tjänsteföretag har de tidigare forskarna genomfört studier på servicekvalité 

(Agarwal, Erramilli & Dev, 2003; Webb, Webster & Krepapa, 2000; Ramayah, Samat & 

Lo, 2011) finansiellt resultat (Agarwal et al., 2003; Polo-Pena, Jamilena & Molina, 2011; 

Wang, Chen & Chen, 2012) och innovation (Sandvik & Sandvik, 2003; Campo, Diaz & 

Yagüe, 2014), alla med positiva relationer till marknadsorientering.  

Trots den mängd forskning som har gjorts inom tjänstemarknaden finns det en avsaknad 

på studier som skildrar tjänstemarknaden. Att det skulle finnas en mall som passar alla 

tjänsteföretag är högst osannolikt, då olika branscher arbetar i varierande förhållanden i 

relation till kunder och konkurrenter som inte uppför sig likadant. Ett av områdena där 

det saknas studier som bidrar till förståelse för hur företagen marknadsorienterar sig är 

friskvårdsbranschen. 

Denna studie bygger på Kohli & Jaworski´s (1990) marknadsinformationsperspektiv som 

presenteras i det teoretiska ramverket. Teorin ligger sedan till grund för studiens 

definition av marknadsorientering. Då en marknadsorienterad strategi kräver samordning 

av både kund- och konkurrensfokus, samt att det enligt tidigare forskning riktas mot 

studier av finansiella och icke-finansiella lönsamhetsmått, är det av betydelse att få 

förståelse om och hur företag använder en marknadsorienterad strategi. Därför ägnas 

denna studie till att fylla forskningsgapet mellan marknadsorientering och tjänsteföretag 

verksamma inom friskvårdsbranschen.  
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1.1 Syfte 
 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur tjänsteföretag marknadsorienterar 

sig inom friskvårdsbranschen. 

 

 

1.2 Forskningsfrågor  
● Hur arbetar tjänsteföretag aktiva inom friskvårdsbranschen med 

informationsinsamling om kunder och konkurrenter? 

● Hur arbetar tjänsteföretag aktiva inom friskvårdsbranschen med intern 

informationsspridning för att samtliga nivåer i företaget ska ta del av 

informationen?  

● Hur arbetar tjänsteföretag aktiva inom friskvårdsbranschen med respons på 

information på den interna informationsspridningen?  

 

 

1.3 Studiens avgränsning 
Denna studie syftar till att öka förståelsen för hur tjänsteföretag marknadsorienterar sig i 

friskvårdsbranschen. Studien avgränsar friskvårdsbranschen till svenska gym-aktörer 

belägna i olika delar av Sverige. Begränsningen till gym-aktörer verksamma i 

friskvårdsbranschen har gjorts på grund av en begränsad tidsram.  
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2. Teoretisk referensram  

 
I detta kapitel presenteras relevant teori i form av vetenskapliga artiklar och litteratur 

som ska bidra till att besvara vår ställda syfte. Den teoretiska referensramen kommer 

därefter att beskriva grundperspektivet, “marknadsinformationsperspektivet”, som 

studien utgår från. 

 

2.1 Marknadsorientering  

Marknadsorientering har definierats och fortsätter att definieras på flera olika sätt. Två av 

de mest betydande definitioner av begreppet tillhör Narver och Slater (1990) och Kohli 

och Jaworski (1990). Även i dagens forskning om ämnet marknadsorientering är deras 

modeller och definitioner aktuella och spelar en viktig roll i den utveckling som görs på 

området.  

En av de främsta anledningarna för företag att nyttja en marknadsorienterad strategi är att 

det flertalet gånger bevisats att det leder till långsiktig lönsamhet (Atuahene-Gima, 1996; 

Wilburn, Toms & Clark, 2015; Sampaio, Hernández-Mogollón & Rodrigues, 2019). 

Narver och Slater (1990) väljer att definiera marknadsorientering som den mest effektiva 

och konkurrenskraftiga strategin för att skapa rätt typ av beteende i organisationen. 

Forskarna menar att marknadsorienterade företag har en bättre möjlighet att skapa värden 

för kunderna än dem som inte implementerar denna företagskultur. Marknadsorientering 

består enligt Narver och Slater (1990) av tre grundkomponenter, vilka är kopplade till 

långsiktig lönsamhet. Komponenterna framställs av forskarna i en liksidig triangel för att 

illustrera deras jämbördiga betydelse och dess samband, komponenterna emellan.  

Komponenterna är följande: kundorientering, konkurrentorientering och interfunktionell 

samordning. Enligt Narver och Slater (1990) går kundorienteringen ut på att företag bör 

besitta tillräckligt med kunskap gällande sin målmarknad för att därmed kunna tillämpa 

passande åtgärder utifrån kundernas behov. Tillämpas detta, kan företagen kontinuerligt 

implementera strategier vars mål är att skapa överlägsna värden för kunderna (Narver & 

Slater, 1990). Konkurrentorienteringens syfte är att analysera styrkor och svagheter med 

företagets nuvarande men även potentiella framtida konkurrenter. Strategin bör vara 

genomgripande nog att den identifierar alla potentiella konkurrenter som på något sätt 

kan öka sina marknadsandelar och eventuellt tillfredsställa nuvarande och framtida 

kunder (Narver & Slater, 1990). Den interfunktionella samordningen är tänkt att fungera 
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som en intern kunskapsdistribution, för att få hela organisationskulturen att rikta in sig på 

att skapa överlägsna värden. Zebal och Goodwin (2012) beskriver interfunktionell 

samordning som spridningen av den insamlade informationen som företaget samlat in via 

kundundersökningar och rapporter gjorda på marknaden, kunder och konkurrenter för att 

kunna utföra åtgärder i olika avdelningar för att skapa kundvärde.  

Kohli och Jaworski (1990) och Pitt, Caruana och Berthon (1996) beskriver istället 

marknadsorientering som behov att utveckla marknadsintelligens och 

marknadsinformation. För att organisationer ska vara marknadsorienterade behöver de 

generera marknadsinformation både om den nuvarande situationen och om det framtida 

kundbehovet (Informationsinsamling). Efter detta, sprida informationen vidare inom 

organisationen (Informationsspridning). Samt slutligen mobilisera verksamheten för att 

möta behov och önskemål på marknaden (respons på information). Zebal och Goodwin 

(2012) beskriver informationsinsamling som när företag samlar in information kring sina 

kunder och därmed utvecklar strategier för att svara på dem. Den bygger på Kohli och 

Jaworski´s (1990) teori. 

Zebal & Goodwin (2012) menar att marknadsorientering består av fyra komponenter: 

kundorientering, informationsinsamling, interfunktionell samordning och lyhördhet. 

Kundorientering innebär att företagen bör fokusera på kunden och dess behov. Företag är 

tvungna att utnyttja sina resurser för att skapa överlägsna värden för kunden. Samtliga i 

företaget kan påverka processen, därav är lyhördhet av stor betydelse för företaget då det 

krävs en öppen beslutsprocess om lyhördheten ska vara effektiv. Samtliga avdelningar 

och nivåer måste vara villiga att samarbeta och lyssna på varandras åsikter då det leder 

till en starkare kommunikationsförmåga som därmed leder till att de kan tillfredsställa 

kundens behov på ett samordnat sätt.  

Kohli och Jaworski (1990) beskriver mer detaljerat om företagens arbete med 

informationsinsamling än Narver och Slater (1990). Till skillnad från Narver och Slater 

(1990) tar Kohli och Jaworski (1990) upp hur företag agerar på den insamlade och internt 

spridda informationen. Detta gör att Kohli och Jaworski´s (1990) perspektiv ger en mer 

utförlig bild för hur marknadsorienteringen kommer till användning i praktiken.  

Denna uppsats har därför utgått från Kohli och Jaworski´s (1990) syn på 

marknadsorientering där de tre grundkomponenterna informationsinsamling, 

informationsspridning och respons på information beaktas.  
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I kommande del görs en beskrivning av det synsätt som denna studie grundas på, utvecklat 

av Kohli och Jaworski (1990). 

 

2.2 Marknadsintelligensperspektivet inom marknadsorientering  

Marknadsorientering beskrivs genom marknadsintelligensperspektivet som betraktas 

som en drivkraft för en affärsstrategi som kräver en effektiv insamling av 

marknadsinformation för att erhålla en grund för beslut inom företaget (Kohli & Jaworski, 

1993; Maltz & Kohli, 1996). Marknadsintelligens kräver att företag samlar in relevant 

information för att producera specifik innovativ kunskap som är avgörande för att 

utveckla nuvarande och framtida strategier baserade på kundens behov. Företag måste 

specifikt utveckla en strategisk marknadsplanering, vilket är en viktig uppgift för företag 

för att kunna befinna sig inom ramen för marknadsorientering (Mintzberg, Ahlstrand & 

Lampel, 2009). Langerak (2003) hävdar att ett företag måste orientera sig mot 

marknadens behov för att kunna nå framgång. Det innebär att företag har ett strategiskt 

behov av utveckla lyhördhet för att möta kundens behov på marknaden (Kohli & Jaworski 

1993; Narver & Slater, 1990). Marknadsintelligens sägs även vara ett bredare koncept där 

omvärlden analyseras, det vill säga konkurrenters handlingar, teknologi, lagstiftningar 

m.m. (Kohli & Jaworski, 1990).  

2.2.1 Informationsinsamling 

Den första komponenten, informationsinsamling, grundas på att samla information kring 

kundernas behov samt vilka faktorer som kan påverka dessa (Kohli & Jaworski, 1990). 

Vidare menar de att faktorer som låg-/högkonjunktur, lagstiftningar och konkurrenters 

val är några av de faktorer som företag bör ta hänsyn till. Därför gäller det för företagen 

att ideligen samla in information om kundernas nuvarande och framtida behov men även 

kontrollera och hantera de externa faktorer som ständigt påverkar dem, för att kunna 

bibehålla en stark position på marknaden. De menar att insamlingen sker i form av 

systematiska undersökningar såsom enkätundersökningar som bygger på kund- och 

marknadsundersökningar, för att ta reda på segmentförändringar och 

konkurrentinformation. Marknadsinformation kan förekomma i form av intervjuer, 

sekundära källor, andra företag i samma bransch och dialoger med kunder. Således samlas 

marknadsinformationen in genom samtliga anställda på företagen på alla nivåer och 

avdelningar. (Kohli & Jaworski, 1990) 
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2.2.2 Informationsspridning  

Enligt Kohli & Jaworski (1990) är den andra komponenten inom marknadsorientering, 

informationsspridning kring verksamheten. De menar att en verksamhet är tvungen att ha 

marknadsbehoven i åtanke vid beslutsfattande då de är tvungna att anpassa sig efter 

marknadens efterfrågan. De menar även att informationsspridningen regelbundet måste 

ske bland alla anställda på verksamhetens olika nivåer. Det krävs att alla anställda aktivt 

deltar i processen om kundernas förändrade behov samt tar del av informationen kring 

externa faktorer. Vidare menar de att för att denna process ska ske så effektivt som möjligt 

krävs det att samtliga nivåer i företaget tar del av informationen och att det inte endast är 

marknadsavdelningen som sköter informationsspridningen. Spridningen bör således 

kunna gå åt motsatt håll där individer från andra nivåer även sprider information till den 

avdelning där informationen genereras. Spridningen kan ske både på ett formellt och 

informellt sätt där det formella sättet kan göras via informationsblad, databaser som 

samtliga har tillgång till eller via formella möten. Spridning kan även ske informellt i 

vardagliga samtal mellan olika avdelningar. (Kohli & Jaworski, 1990) 

 

2.2.3 Respons på information 

Den tredje komponenten inom marknadsorientering är verksamhetens respons på 

informationen som samlats in. Detta anser Kohli och Jaworski (1990) är den mest centrala 

delen, då den utgår från marknadsinformation som beslutsunderlag samt talar om hur 

verksamheten ställs mot marknadens behov. Då alla komponenter i forskarnas modell av 

marknadsorientering hänger ihop, blir det problematiskt att uppnå denna ståndpunkt om 

inte hänsyn tagits till informationsinsamling och informationsspridning. Denna 

komponent grundas på att verksamheten vidtar åtgärder som tillämpas vid val av 

målmarknad, kundsegmentering, service och utveckling till kundernas nuvarande och 

framtida behov. Utformas detta på ett korrekt sätt, förses verksamheten med en förmånlig 

respons från kunderna då de utgått från deras behov. Det skapas även överlägsna värden 

då verksamheten överträffat kundernas behov. Det är därmed av stor betydelse för 

samtliga avdelningar inom verksamheten att de medverkar i responsen på 

marknadstrender. (Kohli & Jaworski, 1990) 

En viktig aspekt som forskats fram från tidigare forskning är vikten av att bygga 

långvariga relationer med sina kunder då kostnaden för en förlorad kund kan bli högre än 
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att underhålla en kund (Rasila, 2010). Konkurrensen är i dagsläget hårdare än någonsin 

vad gäller anskaffningen av nya kunder. Därav är samspelet mellan kund- och 

konkurrensfokus av stor betydelse för företagen (Narver & Slater, 1990; Kohli & 

Jaworski, 1990; Aaker & McLoughlin, 2015).  

Om en verksamhet ska kunna vara konsekvent över tid och ständigt sticka ut i jämförelse 

med sina konkurrenter, krävs det att företagen skapar hållbara konkurrensfördelar (SCA), 

som därigenom driver företaget till att skapa överlägsna värden för kunden (Aaker & 

McLoughlin, 2015). Skapas konkurrensfördelar på rätt sätt bidrar det till överlägsna 

prestationer där värdet ligger i kundtillfredsställelse (Foley & Fahy, 2009).  

På grund av de långsiktiga förhållanden som framkommer, anses kundfokuset vara den 

mest centrala delen av marknadsorienteringen vilket även empiriskt bekräftats (Narver & 

Slater, 1998; Kohli & Jaworski, 1990; Ong, Yeap & Ismail, 2015). 

 

2.3 Marknadsorientering inom tjänstemarknaden 

Grönroos (1998) menar att tjänstebranschen är i större behov av marknadsorientering, 

specifikt ett kundfokus då tjänstemarknaden de senaste åren haft en hög tillväxt vilket har 

försvårat möjligheten till att överblicka marknaden, framförallt ur ett kundperspektiv. 

Tjänstemarknaden anses alltså mer stabil i jämförelse med produktmarknaden, vilket 

möjliggör utveckling och förändringar på marknaden. Detta gör att det är av väsentlig 

betydelse att företag nyttjar en marknadsorienterad strategi för att nå framgång i den 

snabbt utvecklande marknaden.  

Marknadsorientering har blivit mer aktuellt än tidigare för tjänsteföretag, visar 

undersökningar om företagets fokusområden (Valenzuela, Mulki & Jaramillo, 2000). 

Studier inom marknadsorientering och tjänsteföretag har blommat under de senaste åren, 

och då främst inom hotell, bank och försäkring (Sampaio et al., 2019).  

Enligt Grönroos (1984) består kundnöjdhet av två faktorer, förväntad service och upplevd 

service. Vad som påverkar kundernas nöjdhet antas även vara individuellt, vilket betyder 

att måttet för kvalité ligger i betraktarens ögon.  
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2.4 Konkurrensintensitet 

Det finns en faktor som påverkar marknadsorienteringen. Kohli och Jaworski (1993) 

diskuterar hur graden av en konkurrensintensitet som råder på marknaden kan påverka 

sambandet mellan begreppen marknadsorientering och företagsprestation, det vill säga 

hur pass hård konkurrens det föreligger. De menar att utbud och efterfrågan kan styra 

graden av marknadsorientering som behövs för företagen. Om ett företag befinner sig 

ensam på marknaden utan att nyttja en marknadsorienterad strategi, kan det fortfarande 

leda till högre prestationer då konsumenterna tvingas köpa de varor och tjänster som 

erbjuds då inga andra alternativ finns. Sambandet mellan marknadsorientering och 

företagsprestation är starkare när det råder en hård konkurrens på marknaden (Kohli & 

Jaworski, 1993). Är marknadens konkurrens hård, finns ett flertal alternativ för kunderna 

då de efter egna preferenser kan välja det företag som de anser överträffar deras behov. 

Är ett företag inte marknadsorienterat under dessa omständigheter, finns risken att tappa 

kundlojaliteten och därmed även tappa sina kunder till sina konkurrenter.  

Narver och Slater (1994) är kritiska till Kohli och Jaworski´s (1993) teorier kring hur 

olika externa faktorer kan påverka ett företags marknadsorientering. De diskuterar 

huruvida det är lönt för företag att finslipa sin marknadsorientering så att den anpassas 

efter omgivningen. De anser att förändringarna i marknaden inte är permanenta nog att 

det krävs en justering kring ett företags marknadsorientering då det är en komplex process 

som kräver en hel del resurser. Då Narver och Slater (1990) kategoriserar 

marknadsorientering som en företagskultur är förändringsprocessen tids- och 

resurskrävande och de ifrågasätter huruvida externa faktorer i omgivningen skall påverka 

ett marknadsorienterat företag. Då marknaden enligt Aaker och McLoughlin (2015) 

ständigt förändras, bör fokuset på omgivningen och ett innovativt tänkande bidra till att 

ett marknadsorienterat företag kan behålla konkurrensfördelarna under samtliga 

omständigheter och i alla sammanhang (Narver & Slater, 1994). Därav menar de att 

marknadsorienterade företag ständigt innehar bättre förutsättningar för att kunna vara 

framgångsrika under alla omständigheter.  

 

 



 

10 

2.5 Kund- eller konkurrensfokus 

Narver & Slater (1994) menar att en viktig aspekt att ta hänsyn till som företag är huruvida 

mest vikt bör läggas vid att fokusera på kundernas behovs- och förändringsförmåga eller 

konkurrenternas aktiviteter. Att snabbt kunna agera på informationen som samlas in är en 

väsentlig del för företagen på marknaden. Detta ger de förutsättningar till att nå framgång. 

Företagen måste utifrån den information som insamlats kunna agera omedelbart vare sig 

det innebär ett mer konkurrensfokuserat eller kundfokuserat perspektiv. Narver och Slater 

(1994) diskuterar i vilka olika sammanhang det kan vara lönsamt för företag att antingen 

fokusera på kunderna eller konkurrenterna med hänsyn till marknadsorientering. De talar 

främst om marknadens tillväxt. De menar att kundernas behov är mer förutsägbara när 

tillväxten är svag och därmed ligger det strategiska fokuset på prissättning av produkter. 

Därav måste företagen lägga större fokus på att bevaka sina produktion- och 

marknadsföringskostnader i jämförelse med sina konkurrenter. Detta tyder på att ett 

starkare konkurrensfokus krävs då marknadens tillväxtfas är väldigt svag. Å andra sidan, 

när marknadstillväxten ökar och nya innovativa produkter och tjänster lanseras, blir 

företagen tvungna att differentiera sig och utnyttja marknadssegmenteringen som därmed 

leder de till ett mer kundfokuserat perspektiv. I dessa lägen är självklart 

konkurrentinformation även viktigt, men inte till samma grad som i en låg tillväxtfas 

(Narver & Slater, 1994).  

Forskarna diskuterar även hur kundernas köpkraft kan bidra till ett mer kund- eller 

konkurrensfokus. Köpkraft definieras som i vilken grad kunderna kan förhandla till sig 

lägre priser från de säljande företagen. När köpkraftiga kunder fattar sina beslut, har de 

med stor säkerhet en vetskap om vad de förväntar sig från företagen när det gäller 

differentiering eller slutproduktens kvalitet. Det är därav en central del för företagen att 

analysera konkurrenternas styrkor och svagheter för att kunna skapa starka 

konkurrensfördelar. När det däremot kryllar av små kunder, blir det utifrån företagens 

perspektiv svårt att identifiera och observera varenda enskild kunds behov och 

preferenser. När det kommer till omständigheter där kundernas köpkraft är relativ liten är 

således ett kundfokuserat perspektiv ett lämpligare val då det bidrar till en djupgående 

förståelse kring kundernas behov och preferenser och möjliggör för företagen att skapa 

överlägsna värden för kunderna (Narver & Slater, 1994).  
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Den sista omständigheten som diskuteras är det som Narver och Slater (1994) kallar för 

konkurrenskoncentration. De menar att det endast finns ett fåtal konkurrenter som är 

inflytelserika för marknaden som är starkt koncentrerade. Med detta menar de att 

konkurrenterna i viss mån är beroende av varandra, eftersom vilket ledande företag som 

helst i en koncentrerad marknad kan öka intensiteten vilket innebär att prissättningen och 

marknadsföringsfokuset blir aggressivare, serviceutbudet ökar och ett antal produkter 

introduceras och lanseras. Då det i dessa sammanhang råder en konkurrensdominerad 

situation, är det av stor vikt för företagen att implementera ett konkurrensfokus då det är 

mer lämpligt på marknader med relativt hög konkurrenskoncentration. På marknader där 

vissa enskilda företag inte har lika stort inflytande och där det råder en hög konkurrens, 

är det av mindre vikt för företagen att vara konkurrensinriktade då ingen enskild 

konkurrent har kapaciteten att förändra den balans som råder. I dessa lägen kan det vara 

fördelaktigt för företagen att istället fokusera på kundernas behov och samtidigt lägga 

mindre vikt vid att iaktta konkurrenterna (Narver & Slater, 1994).  

 

2.6 Skillnader på grund av bransch 

Är branschen en avgörande faktor för vilken grad av marknadsorientering som är 

nödvändig och är sambandet mellan marknadsorientering och företagsprestation lika 

stark? Narver och Slater (1990) granskar två företag i sin studie som säljer trävaror på 

den industriella marknaden där ena kategoriseras som handelsvaruinriktad medan den 

andra typen kategoriseras som specialiserade företag. Företagen som är 

handelsvaruinriktade hänvisas till att sälja fysiska produkter som kan jämföras med 

konkurrenterna när det kommer till kvalitet och prestanda. När dessa typer av företag 

strävar efter att skapa överlägsna värden för kunderna lyckas de sällan med att modifiera 

sin produkt, utan siktar istället på att erbjuda en tilläggsservice för att öka värdet för 

kunden. Däremot kan specialiserade företag istället anpassa och modifiera sin produkt 

samt erbjuda en tilläggsservice när de önskar det. Detta för att skapa överlägsna värden 

för kunderna. Narver & Slater´s (1994) studies slutsats är att marknadsorientering har ett 

positivt samband med lönsamhet bland båda typerna av företag. Dock är inte de positiva 

sambanden likartade bland de två typerna, då sambandet mellan marknadsorientering och 

lönsamhet är mer av en jämnt stigande karaktär när det kommer till de specialiserade 

företagen eftersom dessa typer av företag är bekväma med att anpassa sina produkter. 

Detta bidrar till att de lättare kan tillägga produktfördelar som ökar värdet för kunderna. 
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Det är dessutom lättare för dem att implementera en marknadsorienterad strategi som en 

fortlöpande process inom sin verksamhet. Detta gör att sambandet mellan begreppen 

marknadsorientering och lönsamhet gradvis ökar på ett jämnare sätt. Företag som sysslar 

med handelsvaror tenderar däremot att ha ett internt perspektiv som syftar till att de lägger 

större vikt vid att anpassa priset på produkterna och själva försäljningen. En 

marknadsorienterad strategi är för dem något kostsamt på kort sikt och är därmed inte lika 

lockande. Därav krävs det för dessa typer av företag att de är konsistenta när alla 

avdelningar inom företaget anpassas till en marknadsorienterad strategi. Om endast en 

“delvis” anpassning sker kommer detta leda till blandade signaler både internt och externt. 

Således anser Narver och Slater (1994) att sambandet mellan begreppen 

marknadsorientering och lönsamhet kan bli snedvriden i dessa fall då företag med en stark 

eller svag marknadsorienterad strategi har en högre lönsamhet än företag som endast 

implementerar det “delvist”.  

 

2.7 Friskvårdsbranschen - Vad efterfrågar medlemmarna? 

Thompson (2019) har genomfört årliga undersökningar om globala fitness-trender fjorton 

år i rad. I sin senaste studie (Thompson, 2019) listas 2020 års fitnesstrender. Överst på 

listan är bärbar teknologi, vilket bland annat innehåller träningsklockor och GPS-

spårning. Efter detta följer några träningstrender. Tvåa på listan är Högintensiv träning 

(HIIT). Vidare på plats tre, fyra och fem är gruppträning, träning med fria vikter och 

personlig träning. Stern (2008) återger gymaktörers utveckling från 1970-talet fram till 

2000-talet. Från att fristående gym dominerat branschen till att, under 2000-talet, stora 

och centralt ägda gymkedjor växt fram och tagit allt större delar av marknaden. 

Doğan (2015) har genom en kvalitativ studie skildrat att orsakerna till varför människor 

ansluter sig till gym är många. Likt Scott (2011) ansluter människor sig till institutioner 

för att förändra sig själva och då främst för att optimera sig själva. Människor som väljer 

att ingå i medlemskap i gym vill uppnå en bättre version av sig själva på flera plan. Doğan 

(2015) förklarar att först och främst vill gym-medlemmarna känna sig produktiva och 

effektiva. De vill även känna sig i kontroll, vilket de upplever när de tränar regelbundet. 

En annan aspekt som lyfts fram som motivation för att börja med gymträning är att den 

förknippas med en ökad psykologisk motståndskraft. Något som ska hjälpa människor 

hantera stress och påfrestningar i vardagen.  
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En studie undersöker vilka motiv som långvarande (> 2 år) medlemmar har och vilka 

faktorer som påverkar dem att använda gym (Riseth, Nøst, Nilsen & Steinsbekk, 2019). 

Resultatet av den kvalitativa studien visar att gym-medlemmarna vill uppnå hälsofördelar 

samt förbättra deras fysiska utseende. Respondenterna anger även att gym ska vara 

lättillgängliga och vara en bekväm plats för att utöva fysisk aktivitet på. Kvinnliga 

respondenter svarade även att platsen ska bidra med trygghet, i jämförelse med fysisk 

aktivitet utomhus. Enligt vissa respondenter är motivationen för att använda sig av gym 

främst det sociala utbytet de får från anställda och andra medlemmar samt gruppträning. 

Att utveckla och underhålla den sociala aspekten har visat sig vara en viktig del för att 

motivera till fysisk aktivitet (Mendonça, Cheng, Mélo & De Farias Júnior, 2014). 

 

2.8 Marknadsorientering och lönsamhet 

Varför bör företag implementera en marknadsorienterad strategi som kräver en hel del 

resurser såsom tid, pengar och investeringar? Är det värt för företagen att lägga ned den 

energin på att utveckla en marknadsorienterad strategi?  

2.8.1 Finansiell lönsamhet 

Först och främst är den mest väsentliga vinsten av en marknadsorienterad strategi att den 

medför en ökad lönsamhet, vilket även bevisats i tidigare forskning (Atuahene-Gima, 

1996; Narver & Slater, 1990; Appiah-Adu & Ranchhod, 1998; Kirca et al. 2005; 

Mahmoud, 2011; Oyedijo et al. 2012; Sampaio et al. 2019). Kohli och Jaworski (1990) 

framhäver betydelsen av att implementera en marknadsorienterad strategi då det leder till 

att företagen kan tillfredsställa kundernas behov på ett ändamålsenligt sätt och således 

prestera bättre. En marknadsorienterad strategi leder även till att företagets vision och 

målsättning blir tydligt vilket gör att lönsamheten i sig ökar då alla nivåer och avdelningar 

har sitt huvudfokus på samma aspekter (Kohli & Jaworski, 1990). Framgångsrika företag 

som har viljan att lyckas på marknaden bör fokusera på omgivningen för att kunna utföra 

handlingar på ett strategiskt sätt (Kohli & Jaworski, 1990). Detta innebär, enligt ett 

marknadsorienterat perspektiv, att företagen arbetar med omvärldsanalyser för att 

identifiera marknadsmöjligheter. Tidigare forskning pekar på att företagen kan ses som 

små fiskar i ett stort hav vilket gör att företagens handlingar påverkar en del av deras egen 

marknadsutveckling (De Wit & Meyer, 1998). Day (1994) resonerar kring betydelsen av 

en marknadsorienterad strategi. Han menar att marknadsorienterade företag har bättre 
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förutsättningar för att observera och förstå de externa faktorerna som påverkar 

marknaden, konsumenterna och företagen.  

Vad definierar då en ökad lönsamhet för företagen? Narver och Slater (1990) är två av de 

första forskarna som kunnat bevisa en ökad lönsamhet på ett empiriskt sätt. De menar att 

marknadsorientering leder till ökad lönsamhet i form av en högre avkastning på eget 

kapital, bättre framgång för nyproducerade produkter på marknaden och även en större 

kundtillfredsställelse. I en senare studie kom Narver, Slater och Jacobson (1993) fram till 

att marknadsorientering teoretiskt sett bör leda till en ökad försäljning och en högre 

avkastning på investerat kapital. I den empiriska studien visade det sig dock att det 

förekommer ett starkt positivt samband mellan marknadsorientering och ökad försäljning, 

men inga direkta positiva samband mellan marknadsorientering och investerat kapital. På 

grund av att inga negativa samband identifierats, anser författarna att måttet på 

marknadsorientering applicerats på beteenden i företag som har en större påverkan på 

ökad försäljning än på investerat kapital. Marknadsorienteringens inverkan på försäljning 

leder till direkta högre vinster för företagen om dess avkastning på investerat kapital är 

större än kapitalkostnaderna (Narver, Slater & Jacobson, 1993). 

 

2.8.2 Icke-finansiell lönsamhet 

Icke-finansiella mått som kundnöjdhet och en ökning av nya kunder är väsentliga även 

för företag som är vinstdrivande. Vinstdrivande företag har på senare tid erkänt att 

finansiella lönsamhetsmått inte är tillräckliga för att mäta deras framgång (Kaplan, 2001). 

Forskaren menar att de finansiella rapporterna mäter tidigare prestationer men att de inte 

fokuserar på långsiktigt värdeskapande. Cameron och Whetten (1983) argumenterar mot 

att det inte bör  finnas en universell modell som mäter en organisationens effektivitet, och 

anser att det krävs mer. För att företagen på ett konkret sätt ska kunna stämma av hur de 

ligger till krävs både långsiktiga och kortsiktiga mätningar (Kanter & Summers, 1987). 

Detta anses av forskarna vara av stor betydelse då tidigare forskning visat att företag som 

haft klara målsättningar, även haft ett dåligt utvecklad lönsamhetsmått som inte 

klargjorde om företaget hade en påverkan på sin målsättning. Med andra ord hade 

företagen inte något sätt att avgöra om deras strategi var framgångsrik eller misslyckad 

(Sheehan, 1996).  
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Därav utgår denna studie från företagens lönsamhet i form av icke-finansiella 

lönsamhetsmått. Dessa lönsamhetsmått utgår i denna studie från företagens ökning av nya 

samt befintliga kunder. 

2.9 Teoretisk modell 

Denna studie utgår från Kohli och Jaworski´s (1990) marknadsinformationsperspektiv 

som innehåller de tre komponenterna: informationsinsamling, informationsspridning och 

respons på information. Dessa tre komponenter har som mål att vara förenliga för att 

företag skall kunna nå marknadskonceptet. Det diskuteras huruvida dessa komponenter 

är applicerbara för tjänsteföretag på friskvårdsbranschen då en marknadsorienterad 

strategi leder till långsiktiga kund- och konkurrensfördelar samt lönsamhet enligt tidigare 

forskning (Kohli & Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1994).  

Då tidigare forskning inte undersökt huruvida tjänsteföretag verksamma inom 

friskvårdsbranschen med en “annorlunda” typ av service arbetar med 

marknadsorientering, är det studiens syfte att bidra till att fylla det forskningsgap kring 

hur tjänsteföretag marknadsorienterar sig på friskvårdsbranschen. Denna modell 

presenterar en schematisk översikt kring det teoretiska ramverket.  

 

Modell 1: Schematisk översikt kring det teoretiska ramverket. Källa: Egen  
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3.  Metod 
 

I detta kapitel redogörs och motiveras studiens metodval. Inledningsvis beskrivs 

tillvägagångssätt under forskningsprocessen. Vidare återges studiens vetenskapliga 

utgångspunkt och forskningsansats. Därefter redogörs studiens urval, datainsamling 

samt hur det har analyserats. Avslutningsvis förs en diskussion om studiens 

kvalitetskriterier, metodkritik och etik.  

 

3.1 Metodval 

 
I denna studie användes en kvalitativ metod. Studien utgår från befintlig teori och 

insamlad empiri för att få förståelse för hur tjänsteföretag inom friskvårdsbranschen 

marknadsorienterar sig. Studiens teoretiska utgångspunkt baseras på inläsning av tidigare 

forskning inom ämnet. Utifrån det insamlade materialet i form av tidigare forskning 

formulerades studiens forskningsfrågor. Forskningsfrågorna fungerade sedan som 

studiens nav och låg till grund för intervjufrågorna som ska besvara forskningsfrågorna. 

Intervjufrågorna har formulerats utifrån studiens teoretiska utgångspunkter som grundas 

på  Kohli och Jaworski´s (1990) definition av marknadsorientering. Deras teori anses vara 

en av de mest genomarbetade och etablerade. Kohli, Jaworski och Kumar´s (1993) 

kvantitativa frågor, vars syfte är att mäta marknadsorientering, har legat till grund för 

flertal andra studier. Denna studies intervjuguide utformades efter Kohli och Jaworski´s 

(1990) tre grundläggande teman; insamling, spridning och respons på information. På 

detta sätt säkerställs att intervjuguiden fångar upp de ämnen som avses bli berörda och 

som återspeglar studiens syfte, vilket är vad en intervjuguide skall bidra med enligt Dalen 

(2015). Eftersom studiens avsikt är att öka förståelsen för hur tjänsteföretag 

marknadsorienterar sig på friskvårdsbranschen valdes en kvalitativ metod. En kvantitativ 

forskningsmetod hade inte givit studien möjlighet att vara lika djupgående som en 

kvalitativ metod. En kvalitativ metod har givit studien möjlighet att komma 

respondenterna närmare vilket har gett en djupare förståelse för dem, vilket också 

bekräftas av Malterud (2001). 

 

Att studien genomförts på tio företag är dels för få en djupare förståelse och dels för att 

studien står inför en tidsmässig begränsning. En studie genomförd på ett eller två företag 

hade troligtvis inte givit en lika stor förståelse för hur flertalet  gymaktörer förhåller sig 

på marknaden, utan mer studerat de enstaka företagen. Det är samtidigt viktigt att påpeka 
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att denna studie inte kommer att kunna dra några generella slutsatser eftersom det endast 

är ett tiotal gym-företag som intervjuas, och det är inte heller studiens syfte. Som tidigare 

nämnts är syftet att öka förståelsen för hur gym-företagen marknadsorienterar sig och 

bidra till att fylla ett befintligt forskningsgap med ny empirisk kunskap. Mer forskning i 

större omfattning kommer att behövas på ämnet för att kunna dra generella slutsatser. 

 

3.2 Vetenskaplig utgångspunkt  

 
Studien, som syftar till att öka förståelsen, utgår från en hermeneutisk tradition där 

kunskap betraktas som subjektiv (Dalen, 2015). Vidare beskriver författaren att 

hermeneutiken ses som en vetenskaplig grund för kvalitativ forskning som lägger vikt vid 

förståelse och tolkning som sedermera leder vidare till ny förståelse. Under studien har 

förförståelse tillsammans med tidigare forskning utgjort studiens utgångspunkt, sedan har 

det tillkommit nya erfarenheter och idéer i och med intervjuerna som leder till ny 

förståelse. Den växelverkan mellan helhet och del som gjorts under studien, för att erhålla 

en djupare förståelse, kallas för den hermeneutiska cirkeln. Cirkeln syftar till att 

symbolisera alterneringen som sker mellan del och helhet för att tillslut få en fördjupad 

förståelse för både delen och helheten (Alvesson & Sköldberg, 2017).  

 

Under studiens gång har marknadsorienteringens tre huvudsakliga delar (insamling, 

spridning och respons) undersökts samtidigt som marknadsorienteringen som helhet 

undersökts inom tjänsteföretag aktiva på friskvårdsbranschen. Starrin och Svensson 

(1994) återger att hermeneutik går ut på “att tolka”, “att översätta”, “att förtydliga”, “att 

klargöra”, “att förklara” och “att säga” för studieobjektets perspektiv. Syftet med denna 

studie är att åstadkomma förståelse genom respondenternas perspektiv, det vill säga hur 

de väljer att se på sin situation och varför de väljer att agera som de gör. För att uppnå 

förståelse krävs insikt om vad begreppet förförståelse innebär. Birkler (2011) förklarar att 

förförståelse är tolkarens utgångspunkt och kommer antingen leda till bekräftelse av eller 

motbevisas av ytterligare förståelse. Att förståelse alltid är baserat på förförståelse är, 

enligt Birkler (2011), den viktigaste principen inom hermeneutiken och att låta sin egen 

förförståelse vara öppen för intryck gör att det blir möjligt för fördomar att revideras. Då 

tidigare forskning kring området främst bedrivits genom kvantitativa metodval (Narver 

& Slater, 1990; Kohli & Jaworski, 1990) är det studiens syfte att undersöka det subjektiva 

i respondenternas val och handlingar. 
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3.3 Forskningsansats 

 
Studien förhåller sig till en induktiv ansats som innebär att forskaren utgår från enskilda 

händelser där empiri samlas in för att dra generella slutsatser (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 1997). Induktion förklaras som en omvänd deduktiv ansats där observationer leder 

till teori (Bryman & Bell, 2017). Patton (2002) beskriver en induktiv ansats som ett 

upptäckande av mönster och teman i den insamlade datan, där mönster och teman fås 

fram genom interaktion med den data som samlas in. Alvesson och Sköldberg (2017) 

menar att en induktiv ansats utgår från en mängd enstaka fall där ett observerat samband 

anses vara generellt giltigt. 

 

Studiens induktiva bidrag grundar sig på det insamlade empiriska materialet och att det 

ger en förståelse för och en modell av tjänsteföretags marknadsorientering inom 

friskvårdsbranschen. Utifrån studiens genomförda intervjuer har samband och likheter 

framkommit som sedan har presenterats som generella och giltiga för de tio gym-aktörer 

som intervjuats, utifrån studiens förutsättningar. Induktion är passande för denna studie 

då studiens teoretiska referensram används tillsammans med empiriinsamling för att 

uppfylla studiens syfte. Studiens teoretiska ramverk ger förkunskaper och möjligheter att 

tolka och analysera det empiriska materialet. Den induktiva ansatsen erbjuder sedan 

möjlighet och utrymme  till att göra en tolkning av det insamlade empiriska materialet. 

Det är även lämpligt då DePoy och Gitlin (1999) menar att forskare som nyttjar en 

kvalitativ forskningsmetod, först och främst använder ett induktivt tänkande.  

 

 

3.4 Kvalitativ metod  

 
Eftersom studiens syfte är att få en ökad förståelse för hur tjänsteföretag 

marknadsorienterar sig i friskvårdsbranschen har en kvalitativ metod valts. Kvalitativa 

studier beskrivs av Eisenhardt och Graebner (2007) som insamling och analys av 

information för att generera ny kunskap. Till skillnad från kvantitativa metoder som mer 

studerar samband mellan olika variabler. Kvantitativa metoder fungerar som bäst när det 

är viktigt att kunna sätta siffror på undersökningsmaterialet (Eliasson, 2013). Avsikten 

med studien är att besvara dess frågeställningar utifrån de svar, tolkningar och 

uppfattningar som de genomförda intervjuerna bidragit med. Trost (2010) menar att en 

kvalitativ metod är att föredra när syftet är att få ökad förståelse för människors 
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uppfattningar, upplevelser och handlingsmönster. Justesen och Mik-Meyer (2012) 

beskriver den kvalitativa metoden som mer lämplig för att beskriva fenomen i deras 

kontext, för att på så sätt tolka och analysera och ge en ökad förståelse av fenomenet. Den 

kvalitativa forskningsmetoden passar därför med studiens syfte, som är att få en ökad 

förståelse för fenomenet marknadsorientering. En kvalitativ metod ger även goda 

möjligheter att besvara studiens forskningsfrågor samt utgör ett bra verktyg för att nå en 

djupare förståelse.  

 

3.5 Urvalsmetod 

 
För att samla in relevant empiri kring studiens syfte har tio intervjuer skett med 

respondenter från tio olika gymaktörer. Det är en fördel att samla ihop ett större 

representativt urval för att kunna generalisera resultaten utifrån studiens urval. Ett större 

urval med ett liknande resultat, ger en större chans att kunna generalisera resultatet för 

andra företag i liknande situation (Bryman & Bell, 2017). 

 

Det första stadiet av urval gjordes genom att identifiera och bekanta sig med stora som 

små gymaktörer. Detta gjordes genom Allabolag (2019). Andra stadiet i urvalsprocessen 

gick ut på att finna personer med rätt befattning inom företagen, d.v.s som besitter 

kunskap om företagets marknadsföring, som ägare och marknadschef. Den tilltänkta 

respondenten ska även vara villig att delta i undersökningen. Studien har främst riktats 

till marknadschefer men har även, oftast i mindre företag, intervjuat platschefer och ägare 

som har liknande kunskaper men har ett mer övergripande ansvar för företaget. Mindre 

företag skiljer sig mot större aktörer genom att det oftast är en enda person ansvarar för 

hela verksamheten. 

  

Personer med insikt i eller ansvar över marknadsföring och organisation är relevanta för 

studien. Bryman och Bell (2017) menar att målstyrda val är ett vanligt alternativ för 

kvalitativ forskning. Målstyrda val är när forskaren väljer ut respondenter med relevans 

som åtanke och inte siktar på att välja slumpmässiga respondenter. Denna studie har 

fokuserat på respondenter som kunnat svara upp till studiens syfte, för att de antingen är 

huvudansvariga eller har de efterfrågade kunskaperna om företaget. Urvalsprocessen är 

tänkt att ge studien både reliabilitet i resultatet samt bidra med en fördjupning inom 

företagets marknadsorientering. I jämförelse med tidigare studier genomförda inom 

ämnet för marknadsorientering, är denna studie i linje med antalet respondenter.  
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Det faktum att studien består av en intervju per företag kan kritiseras för att det inte ger 

en lika representativ bild av företaget som ett flertal intervjuer inom företaget hade gjort, 

enligt Bryman och Bell (2017). Valet att genomföra en intervju per företag ger studien 

däremot möjlighet att studera ett större antal organisationer, vilket för denna studie 

bedöms vara av högre prioritet och mer givande. 

 

De studerade företagens storlek i antal kunder har ett spann på 300 st till 45 000 st. Antal 

anläggningar per företag varierar mellan 1 till 83 och alla är belägna inom Sveriges 

gränser. I studien deltog både män och kvinnor. 

 

3.6 Datainsamling  

 
Bryman och Bell (2017) menar att datainsamlingen kan ske på två sätt. Dels genom 

primärdata, som främst syftar på egeninsamlad data, exempelvis genom intervjuer eller 

enkäter. Datainsamling kan även ske genom sekundärdata, som redan finns tillgängligt i 

form av bokslutsrapporter, årsredovisningar, statistik, hemsidor etc. Alvehus (2019) 

menar att primärdata är empiriskt material som skapats specifikt för den undersökning 

som ligger för handen. Studien har använt sig av primärdata i form av insamlad empirisk 

data från intervjuer. Den insamlade primärdatan ses som tidsbunden och har som syfte att 

vara specifikt anpassad för studiens syfte. För att få ett så givande bidrag som möjligt är 

det fördelaktigt att ägna tid åt att samla in primärdata. Studiens insamling av primärdata 

har skett genom tio kvalitativa intervjuer, med målet att öka förståelsen för hur 

tjänsteföretag marknadsorienterar sig på friskvårdsbranschen. 

 

Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) är intervjuer den forskningsmetod som mest går in 

på djupet och är till för att kartlägga individers erfarenheter och uppfattningar. Det 

kvalitativa metodvalet kommer bland annat bidra med en fördjupad respons som 

representerar samtliga deltagande företags åsikter kring ämnet. Intervjuer genomförs 

oftast med ett färre antal personer på grund av tidsbristen, dock påpekar Sohlberg och 

Sohlberg (2013) att fler än 20 intervjuer är för stort och kräver för mycket bearbetning. 

Bryman och Bell (2017) menar att den kvalitativa forskningen ibland kan ses som alltför 

impressionistisk och subjektiv. De menar att de kvalitativa resultaten i alltför stor 

utsträckning bygger på forskarnas osystematiska uppfattningar om vad som är 

betydelsefullt och viktigt. För att analysen inte ska bli för subjektiv och impressionistisk 
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knyter studien hela tiden an till det teoretiska ramverket. Det teoretiska ramverket, 

innehållande tidigare forskning och teorier, har styrt studiens intervjufrågor och gjort det 

möjligt att grunda studiens analys i tidigare forskning. På detta sätt undviker studien att 

bli för subjektiv och byggd på forskarnas uppfattningar.  

  

Även sekundärdata har använts i studien. Alvehus (2019) återger att sekundärdata är 

empiriskt material som skapats för en annan undersökning, men som kan användas i den 

aktuella undersökningen. Skillnaden mellan primär- och sekundärdata är alltså frågan om 

vem som samlat in materialet och i vilket syfte. Under studiens gång har sekundärdata 

samlats in om respondenternas företag för att få en bild av företaget utifrån. Insamlingen 

av sekundärdata har främst gjorts från hemsidor, statistik och rapporter. Kompletterande 

information om exempelvis erbjudanden, gjordes via företagens egna hemsidor. Statistik 

och information om friskvårdsbranschen hämtades från Deloitte´s (2019) rapport om 

friskvårdsbranschen. 

 

3.6.1 Intervju som metod 

Intervjuerna genomfördes både via telefon samt personliga möten. Anledningen till varför 

båda tillvägagångssätten genomfördes var för att en del av de tillfrågade respondenterna 

efterfrågade detta samt för att studien inte skulle förlora i kvalité trots olika sorters 

genomföranden av intervjuerna. Att genomföra telefonintervjuer respektive personliga 

intervjuer har både sina för- och nackdelar. Gillham (2008) beskriver att telefonintervjuer 

är lättare att hantera men att intervjuaren går miste om intryck som skulle tas in vid en 

personlig intervju. Under båda intervjuformerna har anteckningar tagits om hur 

stämningen var och om subtila tecken som respondenten utgav.  

  

Vid det inledande skedet av kontakt med respondenter gavs information om arbetets syfte, 

metod och stora delar av intervjumaterialet. Detta gav respondenterna möjlighet att hinna 

förbereda sig och ge utförliga svar på frågorna. Respondenterna fick även begreppet 

marknadsorientering definierat för att undvika eventuella missförstånd.  

  

Intervjufrågorna som respondenterna besvarat är som tidigare nämnts av kvalitativ 

karaktär samt halvstrukturerade. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver 

halvstrukturerade livsvärldsintervjuer som ett tillvägagångssätt för att förstå teman i den 

levda vardagen ur respondentens egna perspektiv. Halvstrukturerade intervjuer utgår från 
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teman där samtalet inte förlitar sig på ett slutet frågeformulär som ska besvaras, samtidigt 

som det inte är ett vardagssamtal. Kvale och Brinkmann (2009) återger att det är i 

interaktionen mellan intervjuaren och respondenten som kunskapen bildas. I studiens 

halvstrukturerade intervjuer har det arbetats med ett öppet frågeformulär där det funnits 

möjlighet att ställa följdfrågor, för att få ut så mycket som möjligt av intervjun.  

  

Intervjuguiden ska, enligt Kvale och Brinkmann (2009), ses som ett manus innehållande 

teman, frågor och följdfrågor. Studiens intervjuguide innehöll grundläggande fakta om 

organisationen som inledning. Vidare genomgick respondenten frågor med teman: 

informationsinsamling, informationsspridning samt hur företaget agerar utefter detta. Det 

ställdes även frågor om personliga åsikter. Här fick respondenterna återge vad som ansågs 

fungera bra, respektive inom vilket område det fanns förbättringspotential. En öppen 

fråga ställdes slutligen för att ge respondenten möjlighet att tillägga information eller 

omformulera sina svar.  

 

3.6.2 Respondenter 

I studien genomfördes totalt tio intervjuer på tio olika företag. Respondenterna var både 

män och kvinnor och alla som deltog i studien erhåller goda kunskaper om och insikter i 

företaget. Som det går att läsa av tabell 1 nedan, har respondenterna titlar som operativ 

chef, ägare och marknadschef. Alla respondenter har kunnat ge utförliga svar på 

intervjufrågorna om företagens marknadsorientering. Förutom att spela in intervjuerna 

fördes även anteckningar under intervjuns gång. Intervjuerna med respektive respondent 

har fungerat som studiens empiriska utgångspunkt för att öka kunskapen och förståelsen 

för hur tjänsteföretag på friskvårdsbranschen marknadsorienterar sig. Respondenterna har 

även fått välja den typ av intervju, telefon eller fysiskt möte, som passar dem. Företagen 

som deltagit i studien har vid intervjutillfället haft 300 till 45 000 medlemmar och mellan 

1 till 83 anläggningar runt om i Sverige.   
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Tabell 1: Studiens intervjuer: Respondenternas titel, kodning, antal intervjuer, 

intervjutid, inspelning och typ av intervju.  

Företag Titel Kod Antal 

intervjuer 

Intervjutid Inspelning  Typ av intervju 

1  Operativ Chef R1 1 55min Ja Telefon 

2  Ägare R2 1 50min Ja Telefon 

3 Sälj och 

marknadschef 

R3 1 40min Ja Telefon 

4  Ägare R4 1 60min Ja Face-to-face 

5  Ägare R5 1 45min Ja Face-to-face 

6  Sälj och 

marknadschef 

R6 1 35min Ja Telefon  

7  Ägare R7 1 40min Ja Telefon 

8  Marknadschef R8 1 50min Ja Telefon 

9  Ägare R9 1 30min Ja Telefon 

10 Ägare R10 1 35min Ja Telefon 

 

3.7 Analysmetod 

 
Studien grundar sig på en kvalitativ analys av insamlat empiriskt material i form av 

intervjuer. Kvalitativ analys menar Ahrne och Svensson (2015) är en analys av vilka 

termer som används och vilken innebörd de har för respondenten. Analysarbetet började 

med att flertalet gånger läsa igenom och diskutera det transkriberade materialet tills en 

gemensam förståelse för tolkningar och meningar uppnåddes. Därefter strukturerades 

svaren från respondenterna för att få klarhet gällande samband och skillnader. I vissa 

kunde respondenterna uttrycka sig på helt olika sätt, men när svaren analyserades visade 

det sig att deras värderingar ligger närmare varandra än det som trots. Struktureringen av 

intervjumaterialet genomfördes med hjälp av en kodningstabell, se bilaga nr 1.  

Kodningstabell är något som hjälper forskare dra paralleller och jämföra svar för att se 

ifall respondenternas olika uttryck egentligen kan ha liknande betydelse (Pratt, 2009). 
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I linje med hermeneutiken har studien även fokuserat på djupgående meningsinnehåll i 

intervjuerna och inte enbart på den transkriberade meningen, (Dalen, 2015). Vidare kan 

tillvägagångssättet för analys av kvalitativ forskning se olika ut men det som är 

gemensamt för dem är att alla har ett tolkande synsätt på dataunderlaget.  

 

3.7.1 Transkribering 

Intervjumaterialet ska alltid översättas från tal till skrift (Olsson & Sörensen, 2011). 

Denna process kallas för transkribering och genomfördes efter varje intervju. Vid alla 

intervjutillfällena genomfördes ljudispelning, efter att ha fått respondentens 

godkännande. Anledningen till varför transkribering genomfördes i samband med 

intervjun samt varför den genomfördes tillsammans var för att eliminera 

missuppfattningar och stärka varandras upplevda tolkningar (Olsson & Sörensen, 2011; 

Dalen, 2015). Under intervjuerna har även intryck från respondenterna antecknats och 

diskuterats, vilket gjorts tätt inpå intervjutillfället. Efter transkriberingen gjordes 

genomlyssningar av det inspelade materialet  ytterligare gånger för att säkerställa att inga 

svar missats eller missuppfattats. Dalen (2015) menar att det är viktigt att vid kvalitativa 

intervjuer avgöra om det går att transkribera till text. Vidare menar Dalen (2015) 

tillsammans med flera andra forskare att transkriberade intervjuer kan användas som 

material i tolkningsprocessen i de flesta av fallen. Eftersom intervjuerna spelades in kunde 

studiens transkribering till text ske på ett precist sätt, vilket ger transkriberingen den 

trovärdighet som behövs. Inspelningarna gjorde det även möjligt att gå tillbaka och lyssna 

om intervjuerna för att bättre förstå transkriberingen.  

 

3.8 Metoddiskussion 

3.8.1 Kvalitetskriterier  

Justesen och Mik-Meyer (2012) definierar validitet som huruvida undersökningens 

resultat faktiskt belyser forskningsfrågan, det vill säga, om studien undersöker det studien 

påstår sig vilja få ökad förståelse om. Studien har utgått från Kvale och Brinkmann (2009) 

som menar att validitet har att göra med om en metod verkligen undersöker vad den är 

avsedd att undersöka. Vidare menar Kvale och Brinkmann (2009) att validering vilar på 

forskarens hantverksskicklighet under en undersökning. Forskaren ska ständigt 

kontrollera, ifrågasätta och teoretisera resultaten. Att validera är att kontrollera, vilket 
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innebär att forskaren kritiskt granskar sina resultat och analys för att motverka selektiv 

perception och snedvriden tolkning. Att validera är även att ifrågasätta, och innebär 

framförallt för studien att ifrågasätta intervjuernas svar. Finns det osanningar i 

intervjusvaren, eller berättas inte hela sanningen? 

Att validera är även att teoretisera, vilket innebär att verifiera sina tolkningar. Olika svar 

vid olika tillfällen, från samma person, behöver inte visa på den kvalitativa metodens 

svaghet, utan kan även ses som dess förmåga att fånga upp, spegla och ifrågasätta den 

undersökta sociala verksamheten (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

För att säkerställa validiteten i undersökningen har till exempel tidigare studiers material 

använts vid skapandet av intervjuguiden. Att replikera andra studier är dock i sig inte ett 

tecken på validitet. Därför har studien genomgått pilotintervjuer för att säkerställa att de 

svar som kan tänkas erhållas är i linje med studien syfte och forskningsfrågor. 

Intervjuguiden består av öppna frågor som har sitt ursprung i Kohli och Jaworski´s (1990) 

mätning av företags marknadsorientering. Intervjuguiden är framtagen för att få en 

förståelse för hur marknadsorienteringen ser ut bland tjänsteföretag i friskvårdsbranschen. 

Anpassningar har även gjorts till studiens målgrupp, då frågorna modifierats så att de är 

relevanta för friskvårdsbranschen. Ytterligare ett sätt att stärka studiens validitet har gjorts 

då studien ställt öppna frågor och inte ledande frågor.  

 

Reliabilitet definieras av Justesen och Mik-Meyer (2012) som hur väl en undersöknings 

metoder är definierade och hur sannolikt det är att samma resultat skulle ges vid 

upprepade undersökningar. Det vill säga, hur lätt det är att replikera studien och erhålla 

samma resultat. Reliabiliteten i denna studie säkerställs genom att, på ett tydligt sätt, 

förklara genomförandet av studien i metodkapitlet. Vidare tillgodoser studien 

kvalitetskravet genom ett öppet och kritiskt förhållningssätt till den valda metoden. 

Grundtanken är att på ett genomskinligt och transparent sätt motiverat alla val genom 

arbetet gång, allt för att läsaren ska kunna följa arbetets logik. Justesen och Mik-Meyer 

(2012) förklarar detta som en del i det kvalitetskriterie som kallas transparens- eller 

genomskinlighetskriteriet. Dalen (2015) menar dock att reliabilitet inom kvalitativa 

undersökningar förutsätter att metoderna för insamling och analys ska kunna kontrolleras 

av andra forskare, vilket är ett svårt krav att leva upp till. Då forskaren har ett stort 

inflytande på studien och både omständigheterna och individerna förändras, kommer det 

uppstå svårigheter att replikera resultaten (Dalen, 2015).  
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Dalen (2015) redogör att forskare av kvalitativa studier behöver definiera vad ett lämpligt 

urval är för just deras studie. Forskarna behöver bestämma sig för vem, hur många och 

vilka kriterier som respondenterna ska ha. Övervägandet om hur många intervjuer som 

ska genomföras grundar sig på att för många intervjuer blir för tidskrävande medan för få 

intervjuer inte ger den kvalitet på tolkning och analys som eftersträvas. Denna studie har 

valt respondenter och företag utefter dessa kriterier. Respondenterna ska ha rätt kunskaper 

om företaget samt att antalet intervjuer varken får bli för stort eller för litet.  

 

3.8.2 Metodkritik  

En kritik mot kvalitativa resultat är att de i alltför stor utsträckning ofta bygger på 

forskarnas osystematiska uppfattningar om vad som är betydelsefullt. Detta har 

motverkats genom att modifiera Kohli, Jaworski och Kumar´s (1993) mätskala 

MARKOR, vilket ses som en pålitlig och trovärdig mätskala av experter inom området. 

Modifieringen gjordes genom att anpassa frågorna till en kvalitativ studie och efter 

friskvårdsbranschens egenskaper. 

 

Det betyder att studien utesluter det irrelevanta och får den respons som krävs för att mäta 

marknadsorientering enligt Kohli, Jaworski och Kumar (1993). Dessutom är en 

huvudsaklig kritik mot kvalitativ forskning, besvärligheten att generalisera till andra 

kontexter (Bryman & Bell, 2017). De menar att resultatet av en viss mängd individer som 

intervjuats inte kan stå till grund för hela populationen. Därav kan en viss kontext inte 

generaliseras till andra kontexter och miljöer. Resultaten från den kvalitativa forskningen 

ska istället generaliseras till teori och inte till populationer. Med andra ord är det 

kvaliteten på de teoretiska slutsatser som formuleras på grundval av kvalitativa data som 

är av stor betydelse vid bedömning av generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2017). Därav 

kan studiens resultat inte spegla en hel population men den kan generaliseras till teori.  

 

3.8.3 Etik 

I studien har hänsyn tagits till respondenterna och etiska överväganden har gjorts för att 

följa de överordnade principer som finns i lagar och riktlinjer. Dalen (2015) tar upp fem 

punkter om etiska reflektioner, där denna studie främst berörs av tre av dessa. Det första 

kravet är samtycke hos respondenten. Under detta stadiet av studien har det tydligt 
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framgått att deltagande i intervjun är frivilligt samt framfört detta utan en påtryckande 

ton. Det andra kravet är att bli informerad, vilket har genomförts genom att maila 

respondenterna arbetets syfte, metod och den övergripande planen för forskningen. Det 

tredje kravet är konfidentialitet. Denna punkt har presenterats tidigt i bemötandet med 

potentiella respondenter. Denna studie är inte beroende av respondenternas svar var för 

sig, vilket gör att resultaten kan anonymiseras utan att gå miste om kvalitet. 
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4. Empiri 
 

Nedan visas den empiriska data som samlats in genom tio intervjuer med tio företag 

aktiva inom friskvårdsbranschen. Samtliga företag klassificeras som gym och är belägna 

i Sverige. Empirikapitlet kommer att till stora delar följa samma struktur som den 

teoretiska referensramen. Eftersom studien har ett anonymt tillvägagångssätt kommer 

respondenterna för respektive företag kommer kodas från R1 till R10. 

 

4.1 Friskvårdsbranschen  
 

Friskvårdsbranschen är ständigt aktuell, föränderlig och fortsätter sin tillväxttakt. Enligt 

Deloitte (2019) finns det tre anledningar till varför Sverige är det land som har högst andel 

medlemskap på gym, i förhållande till sin befolkning. Den första anledningen är att 

andelen fysisk aktiva människor är hög, den andra är Sveriges relativt höga 

urbaniseringsgrad. Den tredje anledningen, som även går att se som en produkt från de 

två andra, är en hög närvaro av friskvårdsföretag i landet. Det går även att tänka sig 

Sveriges klimat har en inverkan på den höga medlemskapsandelen. Andelen verkar inte 

heller minska och ligger numera stabilt med en marknadspenetration på 21,6% under 

2018 (Deloitte, 2019). Det går även att utläsa från rapporten att Sverige ligger under 

medel i tillväxt i antal medlemmar på gymanläggningar. Medeltillväxten för de tio 

främsta länderna ligger på 3,5%, medan Sverige har en tillväxt på ca 2% (Deloitte, 2019).  

 

Enligt Friskvårdsföretagens (2016) årsrapport är det tio företag som äger 45,6% av 

Sveriges samtliga privata friskvårdsanläggningar, vilket ligger i linje med resten av 

Europa. Stora kedjor växer, och blir ännu större. Ytterligare trender på den europeiska 

marknaden visar att interaktionen mellan gym och kund är större, fler samarbeten med 

näringsliv samt att gym inom högprissegment gör stora investeringar för att differentiera 

sig på marknaden. Investeringarna görs både på maskiner och lokaler men även inom 

service och personal.  
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4.2 Informationsinsamling 

4.2.1 Informationsinsamling kring kunder 

De tio tjänsteföretagen som intervjuats befinner sig i friskvårdsbranschen vilket gör att 

majoriteten väljer att sätta sitt huvudfokus kring ett kundperspektiv då branschen de är 

verksamma i styrs av kundbeteenden. Sex av tio företag påpekar att de inte regelbundet 

arbetar med att samla in information om kunder genom kundundersökningar. Dock 

arbetar fyra av företagen med kundundersökningar i olika former. Av de sex företag som 

inte genomför kundundersökningar, samlar in information kring sina kunder via personlig 

feedback från de befintliga kunderna.  

Då R5 definierar sig själva som “små”, väljer de att inte arbeta med kundundersökningar 

utan väljer istället att samla in information om kunderna genom personlig feedback som 

ges från de befintliga kunderna. R4 strävar efter att samla kundinformation via digitala 

kundundersökningar. R6 genomför kundundersökningar två gånger per år samt 

varumärkeskännedom vartannat år. R8 skickar årligen ut ett nöjd kund index (NKI) till 

sina befintliga kunder. Dessa företag utför kundundersökningar då de vill ta reda på 

kundernas positiva och negativa synpunkter kring företaget för att sedan kunna 

sammanställa och genomföra de åtgärder som är nödvändiga. Resterande företag arbetar 

inte med att utföra kundundersökningar och R1 som väljer att samla in information kring 

de befintliga kunderna berättar att: 

“Vi genomför inga kundundersökningar utan vi pratar med våra befintliga medlemmar 

som vi har och samlar in information på så sätt för att kunna lägga större fokus på att 

tillfredsställa deras behov” - R1. 

Då alla respondenter som intervjuats haft en väsentlig roll inom marknadsföring har de 

kunnat besvara samtliga frågor som ställts. Det studien fann är även att sex av tio företag 

inte genomför marknadsundersökningar och att respondenterna inte heller kan ge en 

utförlig motivering till varför de inte arbetar med just detta. Ett av undantagen är R8, som 

förklarar att de via outsourcing tar hjälp av en aktör vars syfte är att genomföra 

marknadsundersökningar som R8 sedan följer upp och analyserar. Det andra företaget 

som genomför marknadsundersökningar är R6. Dessa marknadsundersökningarna 

genomförs av dem själva för att sedan följas upp och analyseras. R3 och R4 genomför 

även de marknadsundersökningar. Vidare berättar R1 att på grund av framtida 
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expansioner har det genomförts marknadsanalyser men de har, tillsammans med 

resterande företag, inte genomfört några marknadsundersökningar. 

Empirin visar hur samtliga företag beskriver sitt huvudfokus när det kommer till 

befintliga och nya kunder. Samtliga företag har först och främst ett huvudfokus på 

befintliga kunder. Däremot finns det en del av företagen som även lägger ned mycket 

energi på nya kunder. I denna del finns varierande argument för vart fokuset ska ligga. 

Ungefär hälften av företagen väljer att även satsa på nya kunder samtidigt som de 

underhåller de befintliga. Exempelvis fokuserar R1 och R9 mest på att underhålla 

befintliga kunder genom att stötta dem och försöka bygga en personlig relation till 

kunderna. R3 och R4 väljer att satsa mer på att rekrytera nya kunder samtidigt som de 

underhåller de befintliga kunderna till en viss mån. R1, R2 och R8 väljer att balansera 

vikten mellan nya och befintliga kunder då respondenterna från dessa företag förklarar att 

det beror på vart i marknadsplanen de befinner sig och vad de i nuläget tycker är väsentligt 

att göra. Detta gör de främst i form av att bjuda in nya och befintliga kunder till olika 

event.  

R6 förklarar deras beslut att satsa mer på nya kunder, så länge det fortfarande är god 

tillväxt på marknaden, men även att de planerar att övergå till att fokusera mer med 

befintliga kunder. Vidare ges förklaringen att vid nyöppnade lokaler kommer fokuset 

förstås vara på nya kunder, men att det är lönsammare med en kund som stannar längre.  

Samtliga företag ansåg att fokus på kundtillfredsställelse är det viktigaste 

marknadsorienteringsverktyget. 

 

4.2.2 Informationsinsamling kring konkurrenter 

Nio av tio företag genererar information om sina konkurrenter antingen via mässor, 

gymbesök, leverantörer eller via sociala medier som exempelvis Facebook, Instagram 

eller konkurrenternas egna hemsidor. Fyra av tio företag genomför dessutom 

marknadsundersökningar för att samla information om sina konkurrenter. Dock är det 

inget av företagen som beskriver strategierna på ett utförligt sätt och vad de vill få ut av 

konkurrentinformationen. Majoriteten av företagen får även information om sina 

konkurrenter via antingen befintliga eller nya kunder som “skvallrar”. Detta menar R1 

kan bero på att den grundläggande informationen som läcks via kunder ofta är 
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lättillgänglig eftersom man på ett okomplicerat sätt kan ta del av den grundläggande 

informationen som sprids. Informationsinsamling sker främst via internet eller genom att 

man aktivt håller ögon och öron öppna och tar den information som finns tillgänglig. 

Ett företag som sticker ut när det gäller informationsinsamling kring konkurrenter är R2, 

som är så pass säkra och trogna till sitt arbete att de inte känner behovet av att generera 

information kring sina konkurrenter överhuvudtaget. R2 menar att: 

“Vi kör på vårt eget race istället för att fokusera på andra och därmed känner vi inte 

behovet av att överhuvudtaget samla in information kring våra konkurrenter. Vi tror på 

att vi är så pass starka i det vi gör att våra kunder kommer vilja komma tillbaka, vilket 

gör att vi inte siktar på att jaga kunden utan kunden kommer till oss” - R2. 

Detta gör att R2 är de enda som inte samlar någon slags information om sina konkurrenter 

överhuvudtaget för att eventuellt ta reda på vilka händelser som sker i deras omgivning 

av konkurrenterna.  

Samtliga företag, med undantag för R2, samlar in information på ett grundläggande sätt, 

dock är responsen inte djupgående kring varför de gör som de gör.  

 

4.3 Informationsspridning 

4.3.1 Informationsspridning kring kunder 

Samtliga företag har periodiska möten som sprider sig allt mellan veckovis till årligen. 

Dessutom sker spridningen i form av sociala medier där all företagsinformation kring 

kunder sprider sig via appar som exempelvis “Whatsapp” och “Facebook” där alla nivåer 

och anställda i företaget får reda på informationen. R4 och R5 berättar att de på grund av 

nära intern kontakt med de anställda, inte behöver arrangera möten i hög grad utan det 

räcker med informationen som anges från sociala medier. Resterande företag satsar mer 

på formella möten i form av Team-träffar och personalmöten som äger rum månadsvis, 

kvartalsvis, halvårsvis och årsvis. R8 som outsourcar hanteringen av kundinformation 

anger att de tillsammans med aktören sammanställer rapporter för att ta reda på om det 

skett förändringar kring kundernas beteenden. R8 menar att det är viktigt att ta del av den 

informationen då de befinner sig i en expansionsfas och därav är informationen av stor 

betydelse då de ska behålla sina kunder samt rekrytera nya. 
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När det gäller möten om trender och utveckling har samtliga företag gemensamt att de 

inte lägger stort fokus på det då alla företag har spontana eller få årliga möten. R8 menar 

dock att de har marknadsmöten på veckobasis då de ständigt spanar på marknadstrender. 

De sammanställer informationen kontinuerligt och tar upp det de kan agera på. R6 menar 

att de samlar in information kring träningstrender via externa parter, där de påpekar att: 

“Vi samlar information kring trender genom våra underleverantörer som vi köper vår 

utrustning från. Dessa företag arbetar ständigt med att observera och hålla koll på 

trenderna som kommer och går” - R6.  

 

4.3.2 Informationsspridning kring konkurrenter 

Nio av tio företag återger att informationsspridning kring konkurrenter sker på alla nivåer 

i företagen, däremot görs detta på olika sätt. Informationen som sprids internt sker främst 

via mailutskick, sms, Facebook-grupper samt formella och informella möten.   

R1 menar att större formella möten arrangeras två gånger per år där informationen kring 

konkurrenter sprids internt till samtliga nivåer och avdelningar. R10 menar att de årligen 

har ett större möte där informationen om konkurrenter sprids samt varje gång det sker 

något anmärkningsvärt om sina konkurrenter, arrangeras ytterligare möten periodvist. 

R10 menar att: 

“Vi arrangerar årligen ett större möte där all information sprids, samt vid behov, det vill 

säga om något anmärkningsvärt sker, kan vi arrangera ytterligare möten där 

informationen sprids till samtliga i företaget” - R10. 

R2 menar att de inte tar hänsyn till konkurrenter överhuvudtaget vad gäller både 

informationsinsamling och spridning och därav har de inget behov av att varken samla in 

eller sprida konkurrensinformationen. 
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4.4 Respons på information 

4.4.1 Respons på kundinformation och förslag 

Samtliga företag visar upp ett stort fokus på att tillfredsställa kundernas behov då de 

ständigt arbetar med att hantera missnöjda kunder på ett smärtfritt sätt, och ingen av 

respondenterna påstår sig helt ignorera kundernas behov. R1, R5, R7 och R10 föredrar 

personliga möten med kunderna, där de diskuterar bekymmer och besvär för att kunna 

lösa problemet på ett snabbt sätt. R1 menar att de ständigt jobbar med kunden i fokus 

vilket leder de till att vilja tillgodose missnöjda kunder på ett  personligt sätt vilket 

innefattar personliga “face to face” möten. R4 och R7 menar istället att en missnöjd kund 

kan kompenseras prismässigt för att hastigt lösa problemet. R4 och R7 menar att de 

ständigt strävar efter att snabbt lösa kundens problem och att det i majoriteten av fallen 

räcker med att kompensera kunden prismässigt. Sammanfattningsvis visar samtliga 

respondenter upp att de fokuserar på att lösa kundernas problem på ett bekymmersfritt 

sätt, dels för att inte tappa sina missnöjda kunder och dels för att vara rättvisa och lösa 

problemet på ett professionellt sätt. R6 påpekar att: 

“Vi försöker vara rättvisa så långt det går och hålla våra medlemsvillkor, men det finns 

alltid en gräns med hur mycket man ska bråka med en kund och därför försöker vi skiljas 

som vänner så långt det är möjligt. Allt beror på situationen men man ska alltid ha 

rättvisa i åtanke” - R6. 

Som nämnts tidigare engagerar sig samtliga företag i olika grad för att behålla sina 

befintliga kunder. Ett av de vanligaste metoderna är genom evenemang som ska ge 

kunderna ett slags mervärde. R1 berättar att de tar in intressanta föreläsare, anordnar 

workshops för att undervisa i träningstekniker samt erbjuder “öppna hus” där det bjuds 

på mat och dryck från samarbetande aktörer och leverantörer. 

En del av företagen väljer istället att behålla sina kunder genom att fokusera på faktorer 

som personlig service. R5 och R8 utgår från just denna aspekt och arbetar kontinuerligt 

med att vara lyhörda på vad deras kunder efterfrågar. R9 förklarar att de lägger ner 

majoriteten av deras tid på befintliga kunder och resterande på nya kunder:  

“Majoriteten, säg 80% av vår tid, går åt till att hjälpa och stötta våra befintliga 

medlemmar och resten går åt till att rekrytera nya” - R9. 
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Alla företag arbetar utefter vad de anser fungera för att tillgodose och behålla sina 

befintliga kunder. En del fokuserar på att kontinuerligt erbjuda personlig service medan 

andra satsar på att arrangera evenemang för att ge kunderna ett mervärde och för att vara 

mer än bara ett gym kunderna tränar på. Anledningen till varför det fokuseras mer eller 

mindre på befintliga eller nya kunder beror främst på företagets och marknadens 

nuvarande situation. R6 förklarar att anledningen till varför de väljer att ha ett större fokus 

är för att det fortfarande är god tillväxt på marknaden. Vidare förklarar respondenterna 

att fokuset gradvis kommer att skifta mot befintliga kunder eftersom det är mer lönsamt 

att ha en kund som stannar länge, än en som inte gör det. 

Samtliga deltagande företag är noggranna med att observera vad kunderna har för förslag 

på idéer vad gäller anläggningen. De påstår sig alltid lyssna på kundernas förslag samt 

överväger om det föreslagna alternativet är möjligt att implementera. Samtliga företag 

beskriver även att det kan bli en problematisk process att efterfölja alla kunders idéer och 

gör därmed en bedömning utifrån den totala efterfrågan, om det visar sig vara värt det 

eller inte. R2 och R4 sticker ut i den mån att de anser att det bör finnas ett vinstsyfte med 

förslagen som kunderna anger. R4 menar att: 

“Vi är absolut öppna med förslag på idéer men vi måste ha i åtanke om att vi på företaget 

tjänar på det” - R4. 

R2 hänvisar till exemplet om en kund uppmanar företaget till att köpa in en ny utrustning. 

Förslaget som kunden kommer med noteras, men i praktiken anser de att de inte behöver 

analysera något för att överväga beslutet. De menar att de köper in det de själva anser 

vara aktuellt för att på det sättet alltid ligga före kunden, vilket bör resultera i att ingen 

kund efterfrågar annan utrustning.  

 

4.4.2 Respons på marknad- och konkurrentinformation  

När det kommer till hur företagen arbetar med att få konkurrensfördelar, strävar samtliga 

företag efter att på ett eller annat sätt sticka ut i form av utrustning, personal, plats, 

kundrelationer, service, träningsprodukt och kvalitet. Samtliga företag påstår sig ha en 

egen nisch och kvalitéer som dess konkurrenter inte levererar. R1 anser sig själva vara ett 

“hög-klass gym” som befinner sig i ett bra läge på kartan medan R2 anser sig själva sticka 

ut i form av sitt kvalitativa och stora utbud av träningsmaskiner. R4, R5 och R10 väljer 
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istället att lägga sitt huvudfokus på kundrelationer och utveckla ett så pass starkt band 

mellan personal och kund, att kunden ska känna en familjär känsla.  

Eftersträvan efter en familjär känsla kan ses som något positivt, men R5 väljer att även 

lyfta fram dess baksida: 

“Fördelen är att det är många som vågar säga till och att det blir en bra relation, 

nackdelen är att många kanske inte vågar kritisera så mycket för att det är just en nära 

relation. Det är också därför vi behöver bli bättre på enkäter, som skulle lösa problemet 

på ett anonymt sätt” - R5. 

R6 fokuserar framförallt på tre punkter som visats sig vara betydande enligt deras 

marknadsundersökningar. Dessa är: Inte för trångt på gymmet, fungerande utrustning och 

välstädat. Kan detta tillgodoses, anser de att det kommer ha stora chanser att få kunden 

att välja dem före konkurrenterna. R9 menar att de har sitt huvudfokus på sina kunders 

träningsresultat. De argumenterar för vikten av att kunden får ut någonting av träningen 

och medlemskapet. Fokuset ligger på att kunderna ska få det resultat de förväntar sig för 

att få ett värde för vad de betalar. Respondenten förklarar att de månadsvis kontaktar 

inaktiva medlemmar för att för att fråga vad denne skulle behöva för att komma igång 

med träningen igen. Vidare påpekar R9 att: 

“Vi siktar på att behålla våra medlemmar genom att de är här och utnyttjar sitt 

medlemskap. Är de inte här, får de inget värde och kommer därmed välja att sluta. Vi vill 

finnas tillgängliga så gott det går för att stödja de maximalt” - R9. 

När det kommer till att imitera och ta efter konkurrenternas kortsiktiga strategier, har 

samtliga företag en gemensam ställningstagande kring med undantag från R4. R4 är den 

enda som väljer att uttrycka sig i form av att de kommer att analysera konkurrenternas 

erbjudanden och överväga ifall det är värt att ta efter. Alla företag väljer att fortsätta 

implementera sin egen strategi vad gäller kundperspektivet och visar därmed att de inte 

är beroende av konkurrenternas handlingar. Samtliga företag ansåg sig själva vara unika 

och näst intill oberoende av sina konkurrenters handlingar. En respons gavs från R8 som 

påpekade att de var konkurrentlösa, vilket betyder att de ansåg sig själva vara unika och 

säkra i sina strategier, att de helt och hållet kunde utesluta potentiella konkurrenter. Därav 

framkom inget svar kring hur de arbetar med att få konkurrensfördelar. Samtliga företag 

med undantag från R4, beskriver att de  håller sig till sina egna strategier och låter sig inte 
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påverkas av potentiella aktörer som kan konkurrera om andelar i marknaden. Undantaget 

är R4 som kan tänka sig implementera en liknande strategi som sina konkurrenter och 

som är villiga att förändra och testa sig fram. De menar att det vore arrogant att inte 

överväga att implementera en viss typ av strategi bara för att en konkurrent utövar den.  

 

4.5 Respondenternas syn på branschen  

 
Samtliga företag med undantag från R8 är medvetna om att det råder någon sorts 

konkurrensintensitet på marknaden, då samtliga aktörer inte befinner sig ensamma på 

marknaden. Då samtliga företag, med undantag från R4, påpekar att de inte tar hänsyn till 

sina konkurrenter, framkommer en indikation på att de är medvetna om att marknaden 

består av flera aktörer än enbart dem. R10 menar att branschen är relativt liten med många 

aktörer vilket gör det svårt för de mindre företagen att konkurrera med de större. 

Respondenten menar att det hade sett betydligt annorlunda ut om endast ett fåtal aktörer 

hade funnits på marknaden, vilket i princip gäller på alla marknader. R3 belyser därmed 

betydelsen av att ständigt arbeta med att öka kundlojaliteten då marknaden är 

konkurrentutsatt. R7 belyser hur viktigt det är för företagen att sticka ut då kunderna i 

dagsläget kan välja den anläggning de anser överträffar deras behov. 

Att R6 återger att friskvårdsbranschen är den bransch som upplevts som svårast att få till 

samarbeten företag emellan visar upp baksidan med att inte ta hänsyn till konkurrenter. I 

och med att hänsyn inte tas, samt att information inte samlas in eller sprids om 

konkurrenter, går det inte heller att analysera ifall samarbeten företag emellan kan vara 

lönsamt. 

R6 väljer att uttrycka sig enligt följande: 

“Jag har varit i många branscher och jag skulle säga att historiskt sett har detta varit 

den svåraste branschen att skapa samarbeten företag emellan… Jag tror att det kanske 

kan bero på utbildningsnivån. Jag tror inte folk vet vad som är lagligt och inte lagligt att 

prata om, och då undviker man konkurrenterna. På våra branschträffar så kan vissa 

företag helt utebli, vilket känns lite juniort.” - R6.  
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4.6 Marknadsorientering och lönsamhet 

 
Att rekrytera nya samt behålla sina kunder är vad samtliga företag satsar på. Detta är för 

att de anser att långsiktiga kunder leder till lönsamhet i slutändan. R10 menar att 

anledningen till att de väljer att inte lägga större fokus på sina konkurrenter, är på grund 

av att de väljer att satsa på sina kunder då de långsiktiga kundrelationerna är nyckeln till 

att den finansiella lönsamheten ökar. Samtliga företag har mindre än 20% bortfall per år 

vilket visar på hur många befintliga kunder som väljer att avgå. R1 menar att sina 15-

20% bortfall kan bero på att lägger stora satsningar på sina kunder men att denna siffra 

kunde varit lägre då de på grund av utflyttning och expandering riktat mer fokus mot nya 

kunder senaste perioden. Samtliga företag satsar även på att öka dessa nyckeltal då det 

visar hur de ligger till i deras strategiplan samt att om de icke-finansiella 

lönsamhetsmåtten ökar, leder det till att de finansiella lönsamhetsmåtten ökar. R10 

berättar att 

“Vi satsar först och främst på våra befintliga kunder samt på att öka de nya eftersom det 

är de icke-finansiella lönsamhetsmåtten som i vårt fall är långvariga relationerna med 

nya och befintliga kunder som leder till lönsamhet” - R10. 
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Tabell 2: Översikt över studiens empiri som visar respondenternas inställning kring 

informationsinsamling, informationsspridning och respons på information. 

 
Informationsinsamling Informationsspridning 

i hela företaget 

Respons på information 

Resp. Kundunder

sökning 

Marknadsunder

sökning 

Om 

kunder 

Om 

konkurrenter 

Om 

kunder 

Om 

konkurrenter 

R1 
  

X X X  

R2 
  

X  X  

R3 
 

X X X X  

R4 X X X X X X 

R5 
  

X X X  

R6 X X X X X  

R7 
  

X X X  

R8 X X X X X  

R9 X 
 

X X X  

R10 
  

X X X  

Tot. 4 4 10 9 10 1 
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5. Analys 

 
I detta kapitel presenteras studiens analys utifrån den insamlade empirin. Genom att utgå 

från studiens syfte och forskningsfrågor, ställs studiens insamlade empiri mot den 

teoretiska referensramen. 

5.1 Marknadsorientering 

 
Resultatet från empirin visar att de studerade företagen implementerar 

marknadsorientering i olika utsträckning. Resultatet visar även att företagen inte nyttjar 

marknadsorienteringsteorin till fullo utan att de i olika grad utgår från de olika delarna 

som presenteras i teorin (Kohli & Jaworski, 1990;Narver & Slater, 1990). Den insamlade 

empirin ger underlag som visar på att samtliga respondenter lägger störst fokus på sina 

kunder. De tillämpar en marknadsorienterad strategi som Narver och Slater (1990) 

beskriver som kundorientering. Kohli och Jaworski (1990) hänvisar det till 

informationsinsamling, informationsspridning och respons på information. Den tidigare 

forskningen redogör för vikten av att vara kundinriktade som en viktig faktor till att 

kunden leds in till ett  företag. Empirin visar samtidigt hur studiens företag ständigt säger 

sig ha kunden i fokus och hur detta är det viktigaste marknadsorienteringsverktyget. Det 

överensstämmer även med tidigare forskning (Ong et al. 2015; Kohli & Jaworski, 1990; 

Narver & Slater, 1998).  

Samtliga företag säger sig engagera sig i kunderna och vill överträffa deras behov genom 

att erbjuda dem mer än “bara ett gym”. Tidigare studier visar att kunder inte enbart tränar 

på gym för att vara hälsosamma (Scott, 2011). Kunderna vill känna sig produktiva och 

optimera sig själva. Om företagen kan få sina kunder att känna på det sättet efter varje 

träningspass har företaget kommit en bra bit på vägen. Detta då konkurrensen om kunder 

är hårdare än någonsin (Rasila, 2010). Empirin visar även att företagen fokuserar mycket 

på sin egna “produkt” som de strävar efter att utveckla, i hopp om att det ska leda till en 

ökad kundtillfredsställelse och kundnöjdhet. Ett argument för detta är att om de redan 

befintliga kunderna valt företaget av just den anledningen som företaget anser vara sin 

“produkt” och om företaget fortsätter att utvecklas inom det området, är det rimligt att 

anta att de befintliga kunderna kommer ha en ännu större anledning till att stanna kvar. 

Baksidan med utvecklandet är att företagets produkt kan bli för smal och gå miste om 

kunder som inte enbart valt företaget för dess “produkt”. Risken finns även att få 

tunnelseende i sin syn på kunder och marknaden, (Kohli & Jaworski, 1990). 



 

40 

Respondenterna för företagen i studien anser, vilket också påvisats i tidigare forskning, 

att en kundfokuserad strategi på både kort och lång sikt leder till ekonomisk lönsamhet. 

Det skapas en relation som överträffar kundens behov och därmed differentieras företaget 

från övriga konkurrenter (Kohli & Jaworski, 1990; Foley & Fahy, 2009; Aaker & 

McLoughlin, 2015). R1, R5 och R8 menar att kundfokuset bör utföras på ett effektivt sätt 

och leda företaget till att uppnå en högre lönsamhet. R10 menar även att dagens teknologi 

underlättar insamlingen kring kundinformation. R10 menar att de med hjälp av en 

verksam kundkommunikation, kunnat samla in information som aldrig förr, något som 

Narver och Slater (1990) och Aaker och McLoughlin (2015) anser är av ytterst betydelse, 

att kunna differentiera sig och skapa sig en “egen marknad”.  

Empirin visar att samtliga företag hade sitt huvudfokus på sin “produkt” vilket visserligen 

kan skapa en situation med tunnelseende och där risken finns att de tappar fokus på 

marknadens hastiga förväxlingsförmåga (Levitt, 1960).  

 

5.2 Informationsinsamling kring kunder 

 
Den teoretiska referensramen bygger till stor del på tidigare forskning kring hur 

marknadsorientering bör förekomma i praktiken för organisationer. Samtliga företag har 

något sorts kundfokus som de strävar efter att utveckla. En varierad grad av 

marknadsorientering framkom men i helhet framkom den större delen av fokuset på 

kunder (Kohli & Jaworski, 1990). Det som gemensamt kan kopplas till tidigare forskning 

är att samtliga företag lägger störst fokus på att få sina kunder nöjda, men att detta görs 

på olika sätt. 

Den insamlade empirin visar att endast fyra av de tio studerade företagen samlar in 

kundinformation via kundundersökningar, däremot återger samtliga företag att de samlar 

in kundinformation via personlig feedback från sina befintliga kunder. De samlar även in 

information om kunder via evenemang, mässor och gymbesök. Samtliga företag använder 

även sociala medier för att hålla sig uppdaterade kring kundernas preferenser och behov. 

Detta stämmer överens med Kohli och Jaworski´s (1990) teori kring 

informationsinsamling då detta kan ske i form av intervjuer, sekundära källor, andra 

företag i samma bransch och dialoger med kunder. 
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R2 var de enda som inte fokuserade på informationsinsamling kring kunder då de utifrån 

sina egna antaganden, köper in det som de tror kunderna efterfrågar och är i behov av, 

utan att analysera behoven i första hand. Detta menar Kohli och Jaworski (1990) är något 

som kan försämra positionen på marknaden. Överlag använder samtliga företag någon 

form av kundfokus i form av informationsinsamling om kunder, vilket överensstämmer 

med tidigare forskning, där det beskrivs att förmågan att observera kundens nuvarande 

och framtida behov samt tillfredsställa kunden är centrala huvudområden (Narver & 

Slater, 1998; Kohli & Jaworski, 1990).  

De studerade företagen har även en varierad inställning kring deras huvudfokus. Sju av 

tio företag har sitt huvudfokus på befintliga kunder. En del av företagen förlitar sig till 

stora delar på att deras befintliga kunder ska sprida ordet vidare medan andra anser sig ha 

en så pass stark relation till sina kunder, att det fokuset uppstår per automatik.  

Tidigare forskning har bevisat att det är fördelaktigt att satsa på befintliga kunder eftersom 

det är dyrare att värva en ny i jämförelse med att behålla en befintlig (Rasila 2010). Att 

hela tiden sträva efter nya kunder och ta mindre hänsyn till de nuvarande, kan eventuellt 

leda till att företagens lönsamhet istället sänks då kostnaden blir högre per förlorad kund 

(Rasila, 2010; Narver & Slater, 1998).  

Företagens stora fokus på att ständigt överträffa kundernas behov ligger i linje med 

tidigare forskning då tjänsteföretag är i större behov av marknadsorientering specifikt ett 

kundfokus. Detta eftersom tjänsteföretag i branschen de senaste åren haft en hög tillväxt 

vilket har försvårat möjligheten till att överblicka marknaden (Grönroos, 1998; Narver & 

Slater, 1990).  

Det som förklaras vara anledningen till varför majoriteten av företagen satsar på nya och 

befintliga kunder istället för att lägga större vikt vid en konkurrensfokuserad strategi är 

det som R6 och R8 beskriver som marknadens goda tillväxttakt. Deloitte´s (2019) rapport 

visar att Europamarknaden har en tillväxt på 1,2% under år 2018 och att 

Sverigemarknaden har en stigande procentuell andel medlemmar på 21,6% av Sveriges 

befolkning. Studiens företag återger att marknadens tillväxttakt gör det möjligt att 

expandera både i medlemmar och i anläggningar. De menar att, beroende på vart företag 

befinner sig i sin marknadsplan, det vill säga om företaget ska expandera, kommer fokuset 

att vara på nya kunder och på att erbjuda ett konkurrenskraftigt erbjudande. Detta 

stämmer överens med Narver och Slater´s (1994) antaganden om att ett större kundfokus 
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bör implementeras när marknadstillväxten är hög eftersom företagen då är tvungna att 

differentiera sig för att kunna erbjuda överlägsna värden till kunden (Narver & Slater, 

1994).  

 

5.3 Informationsinsamling kring konkurrenter 

Empirin visar att i enlighet med vad tidigare forskning föreslår, arbetar R3, R4, R6 och 

R8 med marknadsundersökningar och resterande företag väljer att inte göra det, då de inte 

känner behovet av det. Dock återges att detta kompletteras genom att nio av tio företag 

får information om sina konkurrenter via befintliga och nya kunder som “skvallrar” om 

konkurrenter, samt via mässor, gymbesök, leverantörer och sociala medier, vilket även är 

en del av informationsinsamlingen kring konkurrenter, (Kohli & Jaworski, 1990; Zebal 

& Goodwin, 2012).  

Forskningen visar att informationsinsamling kring sina konkurrenter leder till att en fullt 

utvecklad marknadsorienterad strategi nyttjas vilket gör att företagen teoretiskt sett 

erhåller konkurrensfördelar (Kohli & Jaworski, 1990; Zebal & Goodwin, 2012; Aaker & 

McLoughlin, 2015).  

 

5.4 Informationsspridning kring kunder 

I enlighet med tidigare forskning, arbetar samtliga studerade företag med 

informationsspridning kring kunderna (Kohli & Jaworski, 1990). Detta görs i form av 

nyhetsbrev, mailutskick, Facebook-grupper och teamträffar. Samtliga företag har likheter 

med det som Zebal och Goodwin (2012) kallar för interfunktionell samordning som syftar 

på att informationsspridningen bör spridas runt alla nivåer och avdelningar i företaget. I 

studiens fall finns en balans mellan alla nivåer i samtliga intervjuade företag då samtliga 

företag diskuterar kundernas behov med funktionella avdelningar regelbundet, allt mellan 

veckovis till månadsvis. Dessutom har samtliga företag gemensamt att informationen 

kring kundnöjdhet sprids genom alla nivåer och avdelningar, vilket gör att alla får ta del 

av det (Kohli & Jaworski, 1990; Zebal & Goodwin, 2012). Majoriteten av företagen 

beskriver sig som antingen familjära eller som en platt organisation, vilket ses som en av 

de stora anledningarna till varför informationsspridningen sker och på ett så effektivt sätt. 

En annan anledning förklaras vara dagens teknologi som gjort informationsspridning 

enklare och mer effektiv (Narver & Slater, 1990; Aaker & McLoughlin, 2015).  
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5.5 Informationsspridning kring konkurrenter 

När det kommer till informationsspridning kring konkurrenterna, återspeglar även den 

teorin då nio av tio företag sprider information om sina konkurrenter internt på olika sätt. 

Det sker främst via mailutskick, sms, Facebook-grupper samt formella och informella 

möten (Kohli & Jaworski 1990). R2 är det företag som väljer att varken samla in eller 

sprida konkurrensinformation, utan fokuserar på att ständigt ligga i framkant vilket gör 

att de utesluter allt som är kopplat till konkurrenter. Teoretiskt sett bidrar detta till att 

marknadsorienteringskravet inte uppfylls (Kohli & Jaworski, 1990; Zebal & Goodwin, 

2012). Samspelet mellan kund- och konkurrensfokus är av yttersta betydelse för att 

företag ska skapa en så stark marknadsorienterad strategi som möjligt (Narver & Slater, 

1990; Kohli & Jaworski, 1990; Aaker & McLoughlin, 2015). Från den överblick som 

empirin gav, finns en koppling till teorin då nio av tio företag väljer att sprida 

informationen internt vilket gör att samspelet mellan kunder och konkurrenter verkar vara 

jämna när det kommer till att sprida informationen internt (Narver & Slater, 1990; Kohli 

& Jaworski, 1990; Ong et al. 2015).  

 

5.6 Respons på kundinformation och förslag 

Den insamlade empirin visar att företagen har ett stort engagemang för sina kunder. 

Samtliga företag arbetar ständigt med att i praktiken hantera sina missnöjda kunder på ett 

bekymmersfritt sätt, där de är lyhörda kring klagomål från sina kunder. De arbetar även 

ständigt med att behålla sina befintliga kunder genom bland annat events, föreläsningar, 

personlig service och att vara lyhörda, detta på grund av att samtliga företag anser att 

kundfokuset är vad som driver dem framåt (Narver & Slater, 1998; Kohli & Jaworski, 

1990; Kohli & Jaworski, 1993; Ong et al. 2015). Alla deltagande företag är även lyhörda 

vad gäller kundförslag vilket är i enlighet med Zebal och Goodwin´s (2012) teori om 

lyhördhet som innebär att samtliga nivåer och avdelningar i företaget kräver en öppenhet 

för att kunna tillfredsställa kunden. Företagen använder sig av olika respons gentemot 

missnöjda kunder. R4 och R7 använder sig ibland av prismässig kompensation för 

missnöjda kunder för att snabbt bli av med problemet, medan de andra företagen helst 

löser problemen genom diskussion. 
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Sammantaget visar empirin att samtliga företag mest tar hänsyn till sina kunder i kontrast 

till sina konkurrenter när det kommer till respons av information vilket enligt teorin 

skapar en obalans i marknadsorienteringen (Kohli & Jaworski, 1990; Narver & Slater, 

1990; Aaker & McLoughlin, 2015).  

 

5.7 Respons på marknad- och konkurrentinformation 

 
Studiens empiri samt teori har visat likheter kring företagens konkurrensfördelar och hur 

de implementeras. Samtliga företag har sin egen nisch i form av bland annat utrustning, 

personal, plats, kundrelationer, service, träningsprodukt och kvalitet för att skapa hållbara 

konkurrensfördelar och ökat kundvärde (Aaker & McLoughlin, 2015). Detta leder till att 

samtliga företag väljer att fortsätta implementera sin egna strategi vad gäller 

kundperspektivet och visar därmed att de inte är beroende av konkurrenternas handlingar. 

Samtliga företag ansåg sig själva vara unika och nästintill oberoende av sina 

konkurrenters handlingar, vilket ger en indikation på tunnelseende. Detta gör det svårt för 

de företagen att uppnå ett komplett nyttjande av en marknadsorienterad strategi då 

konkurrenters handlingar bör spela en stor roll för aktörerna (Kohli & Jaworski, 1990; 

Narver & Slater, 1990). Hänsyn till konkurrenter är en viktig del i 

marknadsorienteringens utformning och företagens praktiska arbete går emot den tidigare 

forskningen kring detta när det kommer till respons av information (Kohli & Jaworski, 

1990; Narver & Slater, 1990). Det bristande konkurrensfokuset från de studerade 

företagen leder enligt teorin till att en fullständig marknadsorienterad strategi inte råder 

(Kohli & Jaworski. 1990). Detta är av ytterst betydelse eftersom Grönroos (1998) menar 

att tjänsteföretag i branschen är i större behov av en marknadsorienterad strategi då 

tjänstemarknaden de senaste åren haft en hög tillväxt och hög konkurrensintensitet vilket 

har försvårat möjligheten till att överblicka marknaden. Samtliga företag arbetar utifrån 

en sorts unik nisch som de utgår från och får på så sätt sina konkurrensfördelar (Aaker & 

McLoughlin, 2015). Empirin har även visat likheter med tidigare forskning i den mån att 

samtliga företag nyttjar sina konkurrensfördelar för att överträffa kundens behov. R1, R6 

och R8 var de företag som specifikt använde sina resurser till att få marknadsandelar för 

att på det sättet slå sina konkurrenter (Foley & Fahy, 2009).  

Då samtliga företag är medvetna om sina potentiella konkurrenter krävs det att de sticker 

ut i någon mån från sina konkurrenter. Empirin visar att den nisch som samtliga företag 
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anser sig ha, hjälper dem att sticka ut gentemot sina konkurrenter (Aaker & McLoughlin, 

2015). Detta är med undantag från R8 som inte anser sig ha några konkurrenter 

överhuvudtaget. Det visar att samtliga företag med undantag från R8, är medvetna om att 

konkurrenter kan påverka till vilken grad de bör arbeta med sina kunder och vilka 

strategier som anses vara relevanta att implementera. Detta är på grund av den öppna 

marknaden med flera aktörer som leder kunden till att öppet välja den anläggning som de 

anser uppfyller deras behov (Kohli & Jaworski, 1990; Zebal & Goodwin, 2012). Med 

andra ord är företagen medvetna om sina konkurrenter och dess inverkan men väljer aktivt 

att ignorera konkurrenternas handlingar. 

5.8 Marknadsorientering och lönsamhet 

 
Att samtliga företag strävar efter att öka antalet nya medlemmar och samtidigt behålla 

sina befintliga ger en indikation på att företagen använder sig av icke-finansiella 

lönsamhetsmått, vilket i detta fall är i form av nya samt befintliga kunder (Kaplan, 2001).. 

Kaplan (2001) förklarar att finansiella lönsamhetsmått inte tar hänsyn till värdeskapande 

på samma sätt som icke-finansiella lönsamhetsmått gör. Utifrån de svar som erhållits, 

visar studien att samtliga företag lägger ett stort fokus på icke-finansiella lönsamhetsmått. 

Något som är i linje med tidigare forskning, då det är svårt för företag att utifrån enbart 

finansiella lönsamhetsmått kunna veta om deras strategier är lyckosamma eller 

misslyckade (Sheehan, 1996). 

Modell 2: Sammanfattning av teoretisk modell efter analys. Källa: Egen  
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6. Slutsats 

 
Syftet med studien har varit att öka förståelsen för hur tjänsteföretag marknadsorienterar 

sig på friskvårdsbranschen. Utifrån studiens syfte formulerades tre forskningsfrågor för 

att uppfylla syftet: 

 

● Hur arbetar tjänsteföretag aktiva inom friskvårdsbranschen med 

informationsinsamling om kunder och konkurrenter? 

● Hur arbetar tjänsteföretag aktiva inom friskvårdsbranschen med intern 

informationsspridning för att samtliga nivåer i företaget ska ta del av 

informationen?  

● Hur arbetar tjänsteföretag aktiva inom friskvårdsbranschen med respons på 

information på den interna informationsspridningen?  

 

Resultatet från studien visar att samtliga företag nyttjar en marknadsorienterad strategi 

till en viss grad, främst för att öka de icke-finansiella lönsamhetsmåtten. Ett vanligt 

förekommande mått som respondenterna återgav var ökning av nya och befintliga kunder. 

Studien använde sig av en modifierad version av Kohli, Jaworski och Kumar´s (1993) 

mätskala MARKOR. Resultatet visar att samtliga delar av Kohli och Jaworski´s (1990) 

marknadsintelligensperspektiv som innefattar komponenterna informationsinsamling, 

informationsspridning och respons på information nyttjas av företagen och då främst med 

fokuset att tillfredsställa kunden. Studien finner däremot att respondenterna inte väljer att 

fokusera på konkurrenterna och deras handlingar när det kommer till respons på 

information. 

 

Respondenterna säger sig ständigt arbeta med att samla information om sina kunder i 

olika grad, allt från kundundersökningar till personlig feedback från sina befintliga 

kunder. Denna information tas sedan in för att implementera relevanta strategier för att 

öka samt bibehålla sina kunder. Dock utför sex av tio företag inte 

marknadsundersökningar för att samla information om sina konkurrenter för att anpassa 

relevanta strategier utefter det. De väljer istället att samla information antingen via 

mässor, gymbesök, leverantörer eller via sociala medier. Allt som rör kunder och 

konkurrenter sprids regelbundet inom företagen genom mailutskick, sms, Facebook-

grupper samt formella och informella möten. Utifrån den information som samlas in och 

sprids, anpassar sig samtliga företag efter kundens behov då de anser sig vara lyhörda.  
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Samtliga företag säger sig differentiera sig från konkurrenterna genom sin egen nisch i 

form av utrustning, personal, plats, kundrelationer, service, träningsprodukt och kvalité. 

Det faktum att nio av tio företag helt utesluter konkurrenternas handlingar, samt att de 

inte skulle agera mot en konkurrent, visar på att konkurrensfokuset inte alls är lika 

närvarande som kundfokuset när det kommer till respons på information. Samtidigt säger 

sig åtta av tio av de studerade företagen vara medvetna om att de påverkas av 

konkurrenter. Inom friskvårdsbranschen präglas det till stor del av konkurrenter och den 

konkurrensintensitet som råder på marknaden. Det gör att företagen är medvetna om, men 

aktivt väljer att utesluta, sina konkurrenter i hopp om att kundfokuset ska räcka till. 

Företagen bygger sin verksamhet runt sina kunder och anpassar sig för att behålla sina 

långsiktiga kunder samt rekrytera nya. 

 

Marknadsorientering inom friskvårdsbranschen präglas av nya och befintliga kunder som 

mått för lönsamhet och det är troligtvis en av anledningarna till varför fokuseringen på 

kunder är påtaglig. Det företagen påstår sig vilja uppnå med kundfokuset är, likt 

marknadsorienteringen mål, att överträffa kundens förväntningar. Studien visar att gym-

företagen vill skapa mervärde för kunden genom att vara mer än “bara ett gym” och detta 

görs genom att nischa sina koncept.  

 

Att de studerade företagen inte lägger ner lika mycket fokus på att reagera på konkurrenter 

förklarades av flera av företagen med att de säger sig tro mycket på sin “produkt” och 

väljer därför att fokusera på att utveckla den. För att optimera företagets 

marknadsorientering bör inte konkurrenter ignoreras enligt tidigare forskning. Att inte ta 

hänsyn till konkurrenter visar på ett tunnelseende och en missad möjlighet att stärka sig 

på marknaden. Det svaga konkurrensfokuset när det kommer till respons på information 

kan en vara en av anledningarna till varför friskvårdsbranschen beskrivs som icke 

samarbetsvillig, då företagen inte väljer att se eller agera efter hur marknaden ser ut.  
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7. Bidrag 

 
Under kapitlet bidrag presenteras egna resonemang som inte har fullt stöd av insamlad 

empiri och analys. Därefter diskuteras studiens teoretiska och praktiska bidrag. 

Avslutningsvis tas förslag till framtida forskning upp. 

 

7.1 Bristande konkurrensfokus 

 
Att samtliga företag är överens om att ett starkt kundfokus bör implementeras är relativt 

tydligt. Det går inte att generalisera utifrån att de flesta av studiens undersökta företag 

väljer att inte ha ett konkurrensfokus som enligt tidigare forskning är väsentligt (Kohli & 

Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990; Zebal & Goodwin, 2012) utan att mer fokusera 

på kunder och spridning, till att detta gäller generellt på hela friskvårdsbranschen. Det är 

inte heller vad denna studie strävar efter att bidra med. Anledningarna till varför studiens 

företag marknadsorienterar sig som beskrivits tidigare är svåra att fastställa då denna 

studie inte kan ta hänsyn till alla möjliga parametrar. Det studien visar är en beskrivning 

av tio tjänsteföretag inom friskvårdsbranschen som alla pekar på att branschen är 

kundorienterad, relativt liten och konkurrensintensiv samt osamarbetsvillig. Detta är 

framförallt på grund av den insamlade empirin samt en kommentar från företag 6 där 

respondenten varit aktiv i olika branscher som bland annat oljeindustrin och 

medicinteknikbranschen. Respondenten menar att dessa branscher haft ett öppnare flöde 

till skillnad från friskvårdsbranschen vilket gjort att samarbetsviljan försämrats i 

friskvårdsbranschen. Detta tror respondenten kan bero på utbildningsnivån, det vill säga 

om företagen är medvetna om det som är lagligt och olagligt att prata om, därav undviks 

konkurrenter. Respondenten menar att vissa konkurrenter kan utebli helt på 

branschmässor vilket ger en indikation på mindre relationer i friskvårdsbranschen.  

 

Detta skulle kunna vara en väsentlig anledning till varför företagen inte lägger större 

fokus på sina konkurrenter då det inte ses som en öppen bransch vilket gör att företagen 

lägger mer tid på att tillfredsställa sina kunder och utveckla sin egen “produkt” för att 

överträffa deras behov. Då ett ständigt kundfokus enligt tidigare forskning leder till ökade 

fördelar för företagen (Kohli & Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990; Aaker & 

McLoughlin, 2015) kan det bristande konkurrensfokuset leda till en missad möjlighet att 

stärka sig på marknaden vilket även är en grundläggande del enligt tidigare forskning 

(Kohli & Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990; Zebal & Goodwin, 2012).  
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Vi anser även att det bristande konkurrensfokuset leder till brister i samarbeten mellan 

företagen vilket skapar ett slags tunnelseende för företagen då de enbart ser framåt med 

stängda dörrar.  

 

7.1.1 Teoretiskt bidrag 

Studien bidrar till den företagsekonomiska forskningen genom en fördjupad kvalitativ 

forskning som omfattar tio företag i Sverige som är verksamma inom 

friskvårdsbranschen. Studien bidrar till huruvida Kohli och Jaworski´s (1990) 

marknadsinformationsynsätt med komponenterna informationsinsamling, 

informationsspridning och respons på information är en väsentlig del i arbetet. Det finns 

endast en begränsad mängd forskning kring marknadsorientering och tjänsteföretag inom 

friskvårdsbranschen. Således bidrar denna uppsats med forskning inom ett nytt område 

genom att applicera tidigare forskning och ett etablerat teoretiskt ramverk på en tidigare 

ostuderad bransch.  

Det har även bidragit med att studien funnit ett överlägset kundfokus i jämförelse till 

konkurrensfokus vilket innebär att företagen präglas av en ständig kundfokus för att 

kunna öka de icke-finansiella lönsamhetsmåtten som i detta fall är en ökning av nya samt 

befintliga kunder. Det empiriska materialet har bidragit till en understuderad bransch som 

främst präglas av ett kvantitativt metodval. Därav har studien bidragit till en kvalitativ 

undersökning som med nya syn tagit an marknadsorienteringen inom 

friskvårdsbranschen. I enlighet med teorin, visar empirin att samtliga företag främst 

präglas av en kundfokus för att överträffa kundens behov och för att öka de icke-

finansiella lönsamhetsmåtten i form av nya och befintliga kunder. Empirin kan därmed 

bekräfta att det ständiga kundfokuset är avgörande för företagen. Dock pekar empirin på 

att majoriteten av företagen inte tar hänsyn till konkurrenterna när det kommer till respons 

på information vilket är en väsentlig del inom teorin. Därav kan denna studie bekräfta den 

betydelsefulla kundfokuset som samtliga företag strävar efter, men inte hur företagen 

präglas av ett konkurrensfokus. Det empiriska materialet går på det sättet emot den 

tidigare forskningen då den visar på att hänsyn till konkurrenterna är en väsentlig del för 

företagen för att kunna stärka sin marknadsposition.  
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7.1.2 Praktiskt bidrag 

Att vara marknadsorienterad har visat sig vara av väsentlig betydelse de senaste 

decennierna. Allt fler företag ser möjligheten att öka sina kundrelationer för att skapa 

värde. Studiens praktiska bidrag utgörs av att ge en tydligare bild av hur och varför de 

studerande företagen i praktiken arbetar med marknadsorientering. Företag som fokuserar 

på att implementera en marknadsorienterad strategi kan använda forskningens delar 

eftersom det leder till att både finansiella men även icke-finansiella lönsamhetsmåtten 

ökar. Studien visar att konkurrensfokuset inte tas hänsyn till i samma utsträckning som 

kundfokuset vilket inte stämmer överens med teorin (Kohli & Jaworski, 1990; Narver & 

Slater, 1990).  

 

7.1.3 Förslag till framtida forskning 

Då denna studie studerat ett urval på tio företag, går det inte att generalisera resultatet för 

alla tjänsteföretag då det krävs vidare forskning med ett större urval. Därav är studiens 

urval för litet för att säga att tjänsteföretag inom friskvårdsbranschen generellt brister i 

sitt konkurrensfokus. Däremot kan studiens forskningsfrågor samt metodval användas i 

framtida forskning för att analysera andra företag och branscher. Studien kan även vara 

behjälplig för att bygga vidare på kunskapen om hur tjänsteföretag inom 

friskvårdsbranschen använder sig av marknadsorientering, samt om det råder ett bristande 

konkurrensfokus när det kommer till respons där med. Framtida forskning skulle även 

kunna utföra en studie för att förstå de underliggande motivationerna för varför 

tjänsteföretag inom friskvårdsbranschen har ett så pass bristande konkurrensfokus när det 

kommer till respons, med reservation för om detta stämmer.  
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9. Bilagor  
 

9.1 Bilaga - Kodningsschema 

Tema/Kategorie

r 

 Företag 1 Företag 2 Företag 3 

Titel:   Sälj och marknadschef Ägare Operativ chef 

Marknadsorien

tering  

Informationsinsamling 

Hur samlar ni information? 

Ägarna är insatta och 

erfarna i branschen. 

Personal som arbetar 

med trender 

Gör det inte, kör sitt 

egna race 

Branschmässor, 

sociala medier, 

gymbesök, 

internet 

 Genomförs: 

Kundundersökning 

Marknadsundersökning  

Nej  Nej Nej. Ja, 1-4 ggr/år 

In-house 

 Kundfokus Bibehålla befintliga 

kunder 

50/50-fokus på nya 

och befintliga 

kunder 

Fokus på nya 

kunder, Expansiv 

fas 

 Strategier Nöjda kunderna 

sprider vårt budskap, 

Events 

Ny 

utrustning/maskiner 

Events 

 Informationsspridning  

Hur sprider ni informationen? 

Intern kommunikation, 

mail, 

facebookgrupper, sms, 

halv-årsmöten  

Facebook-recensioner 

Facebookgrupp, 

teamträffar 

 

Månadsbrev via 

mail, arbetsträffar 

 Konkurrensfördelar 

Vad har ni för 

konkurrensfördelar? 

Högklassgym, unika, 

bra läge 

Utrustning och 

maskiner, events, 

medlemsförmåner, 

bra personal 

Öppnar nya gym, 

platt organisation 

 Behålla kunder 

Hur behåller ni kunderna? 

Events, föreläsningar 

om träning, öppna hus, 

bjuder in andra aktörer 

Kundvård, events Kund och 

träningsevents, 

service, bra 

personal 

 Konkurrenter 

Hur hanterar ni konkurrenter? 

Håller fast vid vår 

strategi, stressar inte 

Kör sitt egna race, 

gör inga 

prissänkningar 

Arbetar inte MOT 

konkurrenter, gör 

inga 

prissänkningar 
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Tema/Kategorier  Företag 4 Företag 5 Företag 6 

Titel:   Platschef 

 

Ägare 

 

Sälj och 

marknadschef 

Marknadsoriente

ring  

Informationsinsamling 

Hur samlar ni information? 

Internet, leverantörer 

events, befintliga 

medlemmar 

Internet, LinkedIn, 

Facebook 

Bolagsrapporter, 

“Gym-Business”, 

Marknadsundersökni

ngar 

 Genomförs: 

Kundundersökning 

Marknadsundersökning  

Ja, digital 

kundundersökning, 

ingen 

marknadsundersökning 

Nej och nej Nej. Ja, 2 ggr/år  

In-house 

 Kundfokus Fokus på nya kunder Fokus på befintliga 

kunder 

Fokus på nya kunder 

men övergår till 

befintliga 

 Strategier Vara personliga Vara personlig  Familjeföretag platt 

företag, öppet 

landskap 

 Informationsspridning  

Hur sprider ni informationen? 

Inga informella möten, 

Whatsup-grupper 

Facebook-gruppe, 

sms 

Franchisemöten, 

frukostmöten, 

marknadsmöten 

 Konkurrensfördelar 

Vad har ni för 

konkurrensfördelar? 

Personlig service Mindre men med 

samma utbud, 

familjärt 

Inte för trångt, 

fungerande 

utrustning, välstädat 

 Behålla kunder 

Hur behåller ni kunderna? 

Medlemsfokus, 

medlemskvällar, 

utmaningar 

Mycket personlig 

service 

Kvartersgym, rätt 

prissättning, bra 

administrativt 

 Konkurrenter 

Hur hanterar ni konkurrenter? 

Överväga 

konkurrenternas 

erbjudande, inte rädd 

för att matcha 

erbjudandet 

Arbetar inte mot 

konkurrenter, 

försöker ligga så 

marknadsmässigt 

som möjligt  

Håller sig till planen, 

Lär oss av 

konkurrenter men 

kopierar inte 
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Tema/Kategorier  Företag 7 Företag 8 Företag 9 

Titel:   Platschef Marknadsansvarig Ägare 

Marknadsoriente

ring  

Informationsinsamling 

Hur samlar ni information? 

Inget aktivt, “håller 

koll”, medier 

Omvärldsanalyser, 

konkurrentanalyser, 

forskning istället för 

trender 

Personliga möten 

med medlemmar, 

branschmässor 

 Genomförs: 

Kundundersökning 

Marknadsundersökning  

Nej och nej Ja båda, minst 1 

ggr/år, 

Outsourcing 

Ja, 

kundundersökningar, 

inga 

marknadsundersökni

ngar 

 Kundfokus Fokus på personer med 

anknytning till oss 

Fokuserar mestadels 

på befintliga kunder, 

en del på nya kunder 

80% befintliga, 20% 

nya kunder 

 Strategier Vara personliga Viktminskning, agera 

efter kunders 

framtida behov  

Premiumgym 

 Informationsspridning  

Hur sprider ni informationen? 

Mail, Whatsup, 

personalmöten vid 

behov 

Intranät, 

kontinuerliga 

nyhetsbrev 

 

Digitala verktyg som 

gemensamt 

anteckningsblock, 

veckovisa 

personalmöten  

 Konkurrensfördelar 

Vad har ni för 

konkurrensfördelar? 

Kvalité i allt Inget svar Fokuserar på att 

kunden ska få ut ett 

värde av 

medlemskapet 

 Behålla kunder 

Hur behåller ni kunderna? 

Bonussystem Extremt lyhörda, 

ständigt utvecklande 

Få dem att använda 

gymmet 

 Konkurrenter 

Hur hanterar ni konkurrenter? 

Gör ingenting, härmar 

eller konkurrerar inte 

med andra 

erbjudanden 

Har inga direkta 

konkurrenter, säkra 

på vår strategi, viker 

oss inte 

Bryr oss inte, håller 

vår egna plan 
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Tema/Kategorier  Företag 10   

Titel:   Ägare   

Marknadsoriente

ring  

Informationsinsamling 

Hur samlar ni information? 

Internet, leverantörer, 

mässor och egen 

personal 

  

 Genomförs: 

Kundundersökning 

Marknadsundersökning  

Nej och nej   

 Kundfokus Fokus på befintliga 

kunder 

  

 Strategier Familjärt, personligt 

och långsiktiga 

kundrelationer 

  

 Informationsspridning  

Hur sprider ni informationen? 

Facebook, mail och 

möten 

  

 Konkurrensfördelar 

Vad har ni för 

konkurrensfördelar? 

Familjärt och litet, 

samtidigt som “allt 

finns” 

  

 Behålla kunder 

Hur behåller ni kunderna? 

Fokuserar mycket på 

dem. Event och 

personlig service 

  

 Konkurrenter 

Hur hanterar ni konkurrenter? 

Lägger inget fokus på 

konkurrenter 
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9.2 Bilaga - Intervjuguide 
Berätta först lite kort om dig själv och din roll i företaget 

 

Intelligence Generation 

1. Hur arbetar ni med att samla information om kunder/medlemmar och deras behov? 

- Hur ofta genomför ni kundundersökningar?  

- Hur genomförs era marknadsundersökningar? In-house eller Outsourcing?  

- Tycker du att ni arbetar mer mot nya kunder/medlemmar än mot redan befintliga? 

Vart lägger ni ert huvudfokus?  

 

2. Upplever du att ni är snabba på att upptäcka förändringar i kunders preferenser?  

 

3. Hur nära kontakt har chefer med personal som har kundkontakt?  

 

4. Hur samlar ni information om industrin/branschen ni är verksamma inom? 

(Luncher med “vänner inom industrin” osv. Omvärldsanalys)  

- Hur samlar ni information om hälso- och träningstrender? Hur snabbt reagerar ni på dessa?  

- Hur genererar ni information om era konkurrenter?  

- Hur arbetar ni med framtidsanalys/omvärldsanalys? (förändringar i affärsmiljön som påverkar 

kunderna). Granskas det regelbundet? 

- Hur snabba anser du att ni är på att upptäcka förändringar inom branschen? (Konkurrenter, 

teknologi, lagar)  

 

Intelligence Dissemination 

 

1.  Hur arbetar ni med informationsspridning inom företaget?  

- Sker den mesta av informationsspridningen informellt via “hall-talk” eller vid formella 

möten?  

- Sprids uppgifter om kundnöjdhet regelbundet på alla nivåer i företaget?   

 

2. Hur ofta har ni interna möten om marknadstrender och utveckling?  

 

3. Hur väl upplever du att marknadspersonal diskuterar kunders framtida behov med funktionella 

avdelningar? 

 

4. Hur ser den interna informationsspridningen om kunder ut i företaget? (rapporter, nyhetsbrev)  

 

5. Hur skulle du beskriva informationsspridningen företag emellan?  

- Tex, om något viktigt händer en konkurrent, får man reda på det? 

 

Response Design 

 

1. Hur hanterar ni kunder som är missnöjda med servicen?  

2. Hur arbetar ni med att få konkurrensfördelar?  

3. Hur arbetar ni med att behålla era medlemmar?  

4. Vad gör ni om en medlem kommer med förslag på idéer? (t.ex. ny utrustning) 

- Hur aktivt upplever du att ni jobbar med att uppmärksamma kunders behov? 

- Hur aktivt upplever du att ni jobbar mot konkurrenter?  

 

5. Om en konkurrent senaste tiden implementerat en viss typ av strategi (t.ex. erbjuder 3 månader 

gratis träning) som lockar till sig en stor mängd kunder på kort tid, kommer ni hastigt 

implementera samma typ av strategi eller håller ni er till er egna plan?  

 

6. Vad gör ni om konkurrenterna sänker priset på sitt medlemskap? 

 

Övrigt: 

Hur tycker du att sättet ni arbetar på fungerar idag?  

(leder det till ett ökat resultat? hur tycker ni att detta har påverkat ert resultat?) 

 

På vilket sätt kan ni jobba bättre? Vart ser du förbättringspotential? 

Hur stort är ert bortfall i medlemmar per år?  
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