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Sammanfattning 
Gymbranschen i Sverige har det senaste årtiondet sett en stor tillväxt med fler aktörer som har 

gett sig in på marknaden, vilket har lett till att konkurrensen hårdnat betydligt. Denna uppsats 

undersöker hur större gymaktörer på marknaden arbetar med sina varumärken för att särskilja sig 

i konkurrensen. En fallstudie med tre av de ledande gymaktörerna i Uppsala utförs för att 

kartlägga vilken medvetenhet kring varumärket som finns, och hur aktörerna arbetar med att 

förmedla det. Informationsinsamlingen för studien har skett in i form av intervjuer med 

studieobjekten och en utomstående expert, samt analysering av aktörernas 

marknadsföringsmaterial. En modell har framtagits utifrån teorier som behandlar olika aspekter 

av ett varumärke, som sedan har legat till grund för analysen av det insamlade materialet. 

Resultatet indikerar att en medvetenhet om vikten av varumärket som konkurrensmedel finns 

hos aktörerna, och att de har en bakomliggande tanke med vad varumärket förmedlar. Dock 

uppstår en problematik med att forma ett varumärke som vänder sig till hela målgruppen, 

eftersom samtliga aktörer strävar efter att tilltala alla. Detta medför att en genomgående tanke 

med förmedlingen av varumärket i vissa fall blir bristfällig eller saknas. 
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1 Inledning 
Intresset för träning och hälsa blir allt större i dagens samhälle. Det återspeglas i att friskvårds- 

och hälsobranschen globalt har sett en kraftig tillväxt under de senaste årtiondena (Andreasson & 

Johansson 2014). Sverige är ett av de länder som driver på utvecklingen, och har idag enligt 

Livsmedelsföretagen (2014) den största andelen invånare som tränar regelbundet av alla länder 

inom EU. Det stora intresset för träning hos befolkningen kan delvis förklaras av den hälsotrend 

som råder, effekterna av motion och kost är allmänt kända. Dessutom har välståndet i Sverige 

ökat de senaste decennierna och befolkningen lägger allt mer pengar på att främja sin hälsa, 

genom exempelvis träning på gym (Livsmedelsföretagen 2014).  

 

Denna träningsexplosion tog sin början under 1980- och 90-talet, då antalet gymanläggningar såg 

en markant ökning i Sverige (Andreasson & Johansson 2014). Ökningen har sedan dess fortsatt i 

samma snabba takt. Mellan åren 2007 och 2012 fördubblades antalet gymanläggningar i Sverige 

(Livsmedelsföretagen 2014), och de fem största aktörerna i branschen ökade sin omsättning med 

80 procent under samma tidsperiod (Privata affärer 2012). Branschens stora framfart, med allt 

fler aktörer som har gett sig in på marknaden, har lett till att konkurrensen hårdnat betydligt. Det 

har gett inverkan på gymmens vinster, vilket visar sig genom att lönsamheten för de största 

aktörerna har minskat stadigt och för år 2012 låg på endast två procent. Speciellt är det 

lågprisaktörer såsom Fitness24Seven som har skakat om marknaden ordentligt, och i princip 

tvingat den att förändras (Tingwall 2015). Många aktörer har då svarat med att sänka sina priser, 

trots att de har ett annat koncept med stora lokaler, mer personal och bättre service. Det är något 

som inte är hållbart i längden, och leder istället ofta till att dessa aktörer självdör. I den hårdnande 

kampen om kunderna i gymbranschen ökar därför vikten av att kunna hävda sig i konkurrensen, 

och hitta hållbara sätt att öka sin popularitet på marknaden. 

 

För de flesta handlar träning på gym om att vara hälsosam och att bli starkare, eller förändra sin 

kropp och hålla sig i form (Hedblom 2009). I dagens samhälle har det även fått en större 

innebörd än så. Det har blivit en del av den bild individer vill skapa av sig själva, och 

representerar en slags livsstil som människor eftersträvar (Söderström 1999). Därför har även 

betydelsen av den bild gymmen förmedlar av sig själva ökat. Detta är något som visar sig i 

Svenskt Kvalitetsindex (2011) kundundersökning för träningscenter, där en förbättring av 

gymmets image är en av de största faktorerna för ökad kundnöjdhet. Därför är marknadsföringen 

och det som gymmen förmedlar utåt en central del i deras konkurrenskraftighet, där gymmets 

varumärke blir ett viktigt medel för att locka kunder. Beroende på vilken del av marknaden, vilket 



2 
 

segment, gymmen vill inrikta sig mot kan den förmedlade bilden anpassas för att attrahera den 

avsedda målgruppen. 

 

Om marknadsförings- och varumärkesteori finns otroligt mycket tidigare forskning inom en 

mängd olika områden. Forskning kring gymbranschen är dock betydligt svårare att hitta. Ett 

undantag är Söderström (1999) som utreder hur samhällets sociala och ekonomiska utveckling 

påverkat människors livsstil och värderingar, och hur den nya synen på kroppen återspeglas i 

gymmen. Hans resultat visar att gymmen svarar mot de behov den moderna människan har om 

fåfänga och självbekräftelse. Även Hedblom (2009) studerade Sveriges gymbransch med fokus på 

den rådande fitnesskulturen, och kom fram till att det finns olika individuella anledningar till att 

gå till ett gym. Till skillnad från Söderström (1999), som anser att det i dagens samhälle är okej att 

vara fåfäng och träna på gym för att forma sitt yttre, anser Hedblom (2009) att dessa anledningar 

är mindre accepterade än inre sådana, såsom träning för hälsa. 

 

Den forskning som påträffats om gymbranschen behandlar främst varför människan väljer att gå 

till ett gym. Från det företagsekonomiska perspektivet och inom varumärkesforskning kopplat till 

gym har dock ingen tidigare forskning påträffats. Det är därför intressant med mer studier inom 

området. Denna uppsats fokuserar på hur större aktörer inom gymbranschen arbetar med sina 

varumärken, då varumärkesarbete generellt är mest framträdande hos dessa (Tingwall 2015). 

Studien innefattar aktörer i Uppsala, som med sin position som Sveriges fjärde största stad har 

flera stora gymaktörer och en hård konkurrens finns på marknaden (Strandahl 2015). De aktörer 

som undersöks är Actic, Friskis&Svettis, och Fitness24Seven, som alla erbjuder både individuell 

styrketräning såväl som instruktörsledda klasser.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur större aktörer i gymbranschen arbetar med att 

bygga upp och förmedla sitt varumärke för att attrahera kunder. Som stöd för syftet är följande 

frågor formulerade: 

• Hur arbetar aktörerna med sitt varumärkesbyggande? 

• Vilken medvetenhet finns om vikten av varumärket som konkurrensmedel? 

• Vilken koppling finns mellan det som aktörerna vill att varumärket ska stå för, och det 

som faktiskt förmedlas? 
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2 Teori 
Enligt American Marketing Association (2015) är ett varumärke ett namn, en term, en symbol, en 

design, eller en kombination av dem, som identifierar varor eller tjänster från ett företag och 

skiljer dem från konkurrenternas. Men enligt forskare innefattar begreppet idag mycket mer än 

det och är på så vis svårt att definiera (Kapferer 2001, Keller et al. 2012, Grönroos 2007). 

Samtidigt som det är namnet eller symbolen som en viss produkt är känd för förmedlar även ett 

varumärke ett mervärde, ett löfte eller förväntningar (Kapferer 2001, Ghodeswar 2008). För att 

förstå vilka löften som förmedlas och de förväntningarna som finns, anses även kundens 

uppfattning av varumärket vara en avgörande faktor för varumärkets betydelse (Grönroos 2007). 

Därför är det viktigt ur ett företagsperspektiv att ha detta i åtanke i varumärkesbyggandet.     

 

Enligt Nandan (2005) finns två huvudinriktningar inom varumärkesforskning. Den ena utgår från 

ett internt perspektiv på varumärket, utifrån företaget som står bakom märket. Från den sidan 

fungerar begreppet märkesidentitet som en förklaring till hur företaget vill att varumärket ska 

uppfattas (Banerjee & Roy 2014, Ghodeswar 2008, Kapferer 2001, Nandan 2005). Det externa 

perspektivet ser istället till hur varumärket uppfattas av konsumenten, vilket kallas märkesimage. 

Eftersom denna studie fokuserar på företagets perspektiv och hur de förmedlar sina varumärken 

är det främst märkesidentitet som kommer att vara relevant. 

2.1 Varumärkespyramid  
Melin (1999) presenterar en konceptuell modell som han kallar för varumärkespyramiden (se 

figur 1). Varumärkespyramiden representerar uppbyggnaden av varumärket för en vara eller tjänst 

på marknaden. Modellen utgår från företagets perspektiv och syftar till att beskriva 

förutsättningarna för att etablera varumärket för en produkt eller tjänst på marknaden, genom att 

förklara dess byggstenar och att analysera dess relationer. De tre grundläggande begreppen är 

produkt, varumärke och positionering (Melin 1999). Dessa utgör pyramidens fundament och är nära 

kopplade till varandra. Företagets uppgift är att kontrollera dessa delar och skapa balans mellan 

dem. De är alla sammankopplade och bidrar tillsammans till hur varan eller tjänsten uppfattas 

som helhet, det vill säga vilken märkesidentitet den får och vilken målgrupp den tilltalar på 

marknaden (Melin 1999). 
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Figur 1: Melins varumärkespyramid (Melin 1999, s. 75) 

Nedan följer en mer ingående genomgång av begreppen målgrupp, positionering, och produkt. 

Begreppet varumärke behandlas dock inte som en egen del, då de aspekter som motiverar dess 

position i Melins (1999) pyramid inte anses relevanta för denna undersökning. Alla de tre övriga 

begreppen i pyramiden är dock aspekter av varumärke, och varumärke behandlas därför 

genomgående i dem. Med grund i det som Söderström (1999) och Hedblom (2009) anser om att 

träning blivit något som är kopplat till människors identitet och livsstil, är det relevant för 

företaget att ha konsumenternas upplevelse av varumärket i åtanke. Vidare redogörs därmed för 

begreppen märkesidentitet och varumärkespersonlighet, samt varumärkesupplevelse. De är begrepp som har 

en nära koppling till pyramiden, och ger mer anpassade verktyg för att analysera den bild 

företaget vill förmedla utåt. 

2.2 Målgrupp 
Enligt Kotler & Armstrong (2014) kräver dagens marknadsföring en fokusering på specifika 

kunder och segment av marknaden för att lyckas. De menar att kundernas behov och beteenden 

skiljer sig till den grad att det är omöjligt att genom massmarknadsföring tilltala alla. Istället bör 

marknaden delas upp i olika segment, där ett eller flera av marknadens segment sedan väljs ut och 

tjänster och marknadsföring utformas efter dessa. Denna segmentering kan genomföras med 

hjälp av flera olika variabler, där de geografiska, demografiska, psykografiska och 

beteendemässiga är de vanligaste (Kotler & Armstrong 2014). 

 

Geografisk segmentering syftar till specifika regioner eller områden såsom länder, städer, 

stadsdelar, eller kvarter (Kotler & Armstrong 2014). Demografisk segmentering delar in 

marknaden efter kriterier såsom ålder, kön, etnicitet, utbildning, och inkomst. Dessa är de mest 
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populära variablerna för att segmentera marknaden, delvis för att de är enkla att mäta och även 

för att de ofta visar sig ha en koppling till kunders behov (Chang et al. 2010). Kunder i olika ålder 

och faser i livet har olika intressen, och företag bör därför erbjuda tjänster som är anpassade till 

olika åldersgrupper eller utforma marknadsföringen så att den tilltalar respektive grupp. Personer 

i samma ålder kan dock vara i olika faser i livet, vilket är viktigt att ha i åtanke vid användning av 

ålder som en segmenteringsvariabel (Kotler & Armstrong 2014). Psykografisk segmentering är en 

annan segmenteringsform som har en närmare koppling till hur personer lever sina liv, och delar 

in marknaden efter social klass, livsstil, och personlighet (Lin 2002). Två personer i samma 

demografiska grupp kan ha helt skilda psykografiska attribut.   

 

Marknaden kan också delas in i segment utifrån beteende (Kotler & Armstrong 2014). Här tas 

kundernas kunskap, attityd och användning av produkten i beaktning och är därför en populär 

utgångspunkt för segmentering bland marknadsförare. Vid vilket tillfälle en kund får en idé om 

att köpa en viss produkt, när den köps, och när den används blir variabler för denna 

segmentering. Därför marknadsförs vissa produkter i olika utsträckning beroende på exempelvis 

tid på året. 

2.3 Positionering 
Positionering av ett varumärke handlar om den plats ett varumärke har gentemot konkurrenterna 

på marknaden (Edu & Negricea 2012). För företaget handlar det om att på olika sätt försöka 

sticka ut och differentiera sig på marknaden, men det centrala för positionering är dock inte själva 

produkten eller tjänsten. Ries och Trout (2001) beskriver positionering av ett varumärke på 

följande sätt: 

“Positioning starts with a product. A piece of merchandise, a service, an institution, or even a 

person. But positioning is not what you do to a product. Positioning is what you do to the mind 

of the prospect” (Ries & Trout 2001, s. 2).  

Detta betyder att det är hur företaget får ett varumärke att uppfattas och upplevas av 

konsumenterna som avgör dess position. Edu och Negricea (2012) håller med om det och 

beskriver det som att varumärkespositionering hänvisar till den plats ett varumärke har i 

konsumentens sinne. Enligt Clifton et al. (2003) ökar vikten av att ta upp en position på 

marknaden idag. Det finns en ofantlig mängd erbjudanden för konsumenten och genom att ha en 

medveten positionering övertygas kunden lättare om att deras behov kommer att tillgodoses, och 

att deras förväntningar kommer tillfredställas. Aaker (2011) tillägger att positioneringen av ett 

varumärke utgörs av att utvalda attribut av varumärket aktivt kommuniceras till marknaden och 

målgruppen. De associationer kunderna har till dessa attribut placerar då varumärket på en 
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specifik plats gentemot konkurrenterna (Jewell & Saenger 2014). Om kommunikationen av 

varumärkets position är lyckad så innebär det att kunderna har en tydlig bild av vad produkten 

eller tjänsten erbjuder (Edu & Negricea 2012). Företagets varumärke och positionering är 

sammankopplade, och ett varumärke kan inte byggas utan att ha en plan för hur det ska uppnå en 

tydlig position i konsumentens sinne. 

2.4 Produkt 
En produkt eller tjänsts attribut avser dess konkreta kännetecken och avgör den funktionella 

användningen för kunden (Ghodeswar 2008). Genom att tillhandahålla något hos sin produkt 

som konkurrenterna inte gör eller erbjuda något bättre kan företaget sticka ut med sitt varumärke 

på marknaden (Aaker 2002). I ett framgångsrikt varumärke ingår en identifierbar produkt eller 

tjänst, som upplevs ge ett unikt mervärde för kunden (Ghodeswar 2008). 

2.5 Märkesidentitet och varumärkespersonlighet 
Märkesidentitet förklarar vilka egenskaper som företaget försöker applicera på en produkt så att 

det uppfattas på det sätt som är önskvärt (Melin 1999). En stark märkesidentitet medför 

övertygande anledningar till konsumtion av varumärket, och en varaktig konkurrenskraftighet 

(Banerjee & Roy 2014). I grund och botten är märkesidentitet vad företaget vill att varumärket 

ska stå för, och det gäller att effektivt lyckas förmedla det till kunderna (Ghodeswar 2008). I 

samband med märkesidentitet har Aaker (2002) introducerat begreppet varumärkespersonlighet, 

som har blivit en viktig faktor när det kommer till uppbyggandet av märkesidentitet. 

Varumärkespersonligheten är mänskliga egenskaper som kan förknippas med ett varumärke 

(Aaker 2002), och en av varumärkesassociationerna som innefattas i märkesidentiteten (Freling & 

Forbes 2005). Målet är att utveckla en attraktiv personlighet för varumärket, eftersom 

konsumenter förväntas välja produkter som de vill umgås och synas med (Kuenzel & Halliday 

2010). 

 

Hultén et al. (2011) utvecklar resonemanget kring varumärkespersonlighet och menar att 

individers upplevelser av varor och tjänster ur ett varumärkesperspektiv är på väg att bli allt mer 

framträdande. En anledning till detta är den ökade konkurrensen, i den trängsel av varumärken 

och det varumärkesbrus som finns på marknaden är det svårt för företag att nå fram till 

kunderna. Det försvåras av att kunder övergår alltmer från att värdera funktionella attribut och 

fördelar hos varor och tjänster, till att istället se dem som upplevelser (Wolfe & Sisodia 2003). 

Schmitt (1999) konstaterar att människor är både rationellt och känslomässigt drivna, vilket spelar 

in för hur varor och tjänster utvärderas. För en produkt som inte har attribut som skiljer sig 
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nämnvärt från andra kan företaget genom att bygga upp en stark varumärkespersonlighet ändå 

sticka ut på marknaden (Freling & Forbes 2005). Personlighetsattribut hjälper även företaget att 

differentiera sig på marknaden, då de är svårare att kopiera jämfört med produktattribut 

(Ghodeswar 2008). Genom det kan företaget lyckas skapa emotionella kopplingar till kunderna, 

vilket innebär att företaget kan förstärka sin identitet och lyckas förmedla sitt varumärke. 

2.6 Varumärkesupplevelse 
När en konsument använder eller kommer i kontakt med ett varumärke utsätts denne för de 

centrala attributen hos produkten eller tjänsten, såsom den praktiska nyttan av att använda den 

(Brakus et al. 2009). Vad som påverkar hur en konsument uppfattar ett varumärke är dock inte 

isolerat till dessa centrala delar. När ett varumärke når ut till konsumenten är det även mer 

perifera element, såsom budskap, logotyp, märkesspecifika färger, teckensnitt, och andra grafiska 

symboler och former hos varumärket som påverkar. Företaget kan förmedla dem genom 

exempelvis utformning av lokaler eller deltagande i olika evenemang, såväl som via 

marknadsföring i form av utskick och hemsida. Tillsammans är dessa perifera element de 

viktigaste källorna till hur ett varumärke subjektivt uppfattas av konsumenten, och vilken 

varumärkesupplevelse de får. En varumärkesupplevelse kan alltså beskrivas som det sätt som ett 

varumärke stimulerar den individuella konsumentens sinnen och påverkar dess känslor, och 

genom det ger ett starkt intryck (Schmitt 1999). 

 

Varumärkesupplevelse kan verka nära relaterat till varumärkespersonlighet, då båda begreppen 

handlar om vad varumärket förmedlar (Brakus et al. 2009). Det finns dock en distinkt skillnad. 

Företagets varumärkespersonlighet handlar om vad företaget är, vilken personlighet det utstrålar. 

Varumärkespersonligheten är något som konsumenter relaterar till och jämför med den 

personlighet de själva har eller skulle vilja ha. Varumärkesupplevelsen å andra sidan är vad 

konsumenten känner vid kontakt med varumärket. Alltså vilka intryck, känslor, och 

beteendereaktioner varumärket frammanar. Företag kan förmedla varumärkesupplevelsen på 

olika sätt. Studier har dock visat att två av de främsta sätten som människor upplever varumärken 

är genom sina sinnen och sina känslor (Brakus et al. 2009). Dessa upplevelsesätt får en mer 

ingående genomgång nedan, där störst vikt läggs på synsinnet. Detta eftersom synsinnet är det 

skarpaste och mest dominerande av människans fem sinnen (Krishna 2012), och även anses som 

det viktigaste sinnet när det handlar om att skapa ett attraktivt varumärke (Hultén et al. 2011).  
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2.6.1 Synsinnet 
Det finns många sätt att påverka synupplevelsen, och för företag är det främst genom färg, ljus, 

design, slogans, och tema i marknadsföringen som intrycken kan påverkas (Brakus et al. 2009). 

Färg kan stimulera och aktivera minnen, tankar, och upplevelseförmåga, vilket gör valet av 

färgsättning på sådant som logotyp, hemsida, utskick och lokaler viktigt. Enligt Crowley (1993) 

kan färg ha en signifikant påverkan på människors tolkning, och har vid utvärdering av 

varumärken visat sig vara relaterat till känslor såsom upphetsning. På samma sätt kan ett otydligt 

färgval av företaget ge negativa effekter på ett företags möjligheter att skapa sig en image, med 

avseende på hur färgerna passar ihop med företagets identitet och de associationer som de ger 

hos kunder. Olika färger kan också bidra till att skapa en viss stämning (Wells et al. 2006). Färger 

som är varma såsom röd och gul förmedlar glädje och har en hög uppmärksamhetsgrad. 

Användning av färgerna grön och blå ger istället en lugnande, intellektuell, och reflekterande 

effekt (Crowley 1993), medan pastellfärger ger en vänlig och mjuk ton (Wells et al. 2006). Även 

hur företag väljer ljussättning och tema på sina lokaler har en stor inverkan på hur det uppfattas 

(Hultén et al. 2011). Det är allmänt känt att ljus kan bidra till att skapa rätt stämning, och 

ljussättning kan därför användas strategiskt för exempelvis ge variation i ett servicelandskap. En 

kombination av passande ljus och färg kan också stärka uppfattningen av ett företags varumärke 

(Brakus et al. 2009).  

2.6.2 Känslor 
I en varumärkesupplevelse är de känslor som varumärket frammanar en central del (Brakus et al. 

2009). Konsumenten får positiva känslor då den använder en vara eller tjänst som den känner 

någon slags tillhörighet till och som bekräftar eller förstärker den egna självbilden (Catalin & 

Andreea 2014, Kuenzel & Halliday 2010). Det beror på att varje individ strävar efter att skapa en 

unik identitet, som är baserad på de val de gör tillsammans med den bakgrund och de 

erfarenheter de har (Catalin & Andreea 2014). Varumärken kan förstärka denna identitet genom 

att visualisera egenskaper som tillgodoser denna strävan hos individen. På så vis kan 

konsumenten använda sig av dessa varumärken för att framhäva en idealiserad bild av sig själv, 

och genom det få positiva känslor. Det medför att det från företagets sida är viktigt att dess 

varumärke är starkt kopplat till den självbild som den tänkta målgruppen eftersträvar, eftersom 

det påverkar konsumentens uppfattning av företaget. Genom att utvärdera sitt eget varumärke 

kan företaget få en bild av hur marknadsföringen bör utformas för att förstärka den 

känslomässiga kopplingen till konsumenten, och vilka marknadsföringskanaler som bör användas 

(Kuenzel & Halliday 2010). Företaget kan i sin marknadsföring exempelvis visa bilder på 
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användare som konsumenterna kan eller vill identifiera sig med, eller genom att sponsra en viss 

typ av arrangemang förstärka den känsla varumärket förmedlar. 

2.7 Analysmodell 
Med grund i Melins (1999) varumärkespyramid och med de kompletterande teorierna som 

presenterats har en analysmodell sammanställts (se figur 2). Endast de två faktorerna position och 

produkt utgör nu grunden i pyramiden, och för att förtydliga att det är företaget som direkt 

kontrollerar dessa är de markerade i samma färg. Märkesidentiteten är påverkad av både position 

och produkt, varför de är direkt anslutna i modellen. Då märkesidentiteten är hur företaget vill att 

varumärket ska uppfattas gäller det att kontrollera de två grundpelarna för att märkesidentiteten 

ska bli som önskad. Varumärkespersonlighet är ett begrepp som är tätt besläktat med 

märkesidentitet, och de är därför grupperade ihop. Då syftet med uppsatsen är att ur företagets 

perspektiv förklara hur varumärket förmedlas är båda dessa viktiga begrepp, och vi har därför lyft 

fram dem som en separat del av modellen. Begreppet varumärke, som var en grundsten i Melins 

(1999) pyramid, har tagits bort då de aspekter som motiverar dess position inte anses relevanta 

för uppsatsen. Varumärke är dock i allra högsta grad relevant för undersökningen, men har 

istället en övergripande roll i samtliga delar av modellen. 

 
Figur 2: Analysmodell 

Varumärkesupplevelse står för de individuella känslor och intryck som konsumenten får när de 

kommer i kontakt med ett varumärke, och är därför kopplad till märkesidentitet och 

varumärkespersonlighet i modellen. Då denna uppsats inte gör någon undersökning av hur 

konsumenterna upplever gymmens varumärken, utreds istället vad teorierna om 

varumärkesupplevelser säger om det företagen förmedlar utåt. Varumärkesupplevelsen ligger 
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utanför det som företagen direkt kan kontrollera, men är ändå något som de kan påverka indirekt 

genom att ha en medvetenhet och en strategi som är konsekvent i hela deras varumärkesarbete. 

Högst upp i modellen finns målgrupp, som företagen kan anpassa sig till men inte har total 

kontroll över.  Alla delar i modellen är sammankopplade och påverkar varandra i varierande grad. 

Exempelvis är inte positionering och produkt direkt kopplade till målgrupp, men det krävs ändå 

att de utformas med den tilltänkta målgruppen i åtanke. 
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3 Metod 
För att besvara studiens frågeställningar måste gymaktörernas perspektiv på marknadsföring och 

varumärkesbyggande undersökas, och för att få en djup förståelse i detta används kvalitativa 

metoder. Kvalitativa metoder är mindre strukturerade jämfört med kvantitativa, och har för 

avsikt att skapa förståelse för värderingar och åsikter i termer av den kontext i vilken 

undersökningen genomförs (Bryman 2011). På så vis är det i den kvalitativa undersökningen 

deltagarens perspektiv som är utgångspunkten, vilket gör metoden passande för vårt syfte. En 

fallstudie med tre gymaktörer genomförs och som primär metod används kvalitativa intervjuer 

för att samla material. Utöver intervjuer studeras tryckt material samt hemsidor i syfte att 

komplettera bilden av det varumärke gymmet förmedlar. 

3.1 Val av studieobjekt 
Utgångspunkten för vilka gym som studeras är den ställning de har på marknaden. Med grund i 

att varumärkesarbete är mer framträdande hos större kedjor än hos mindre aktörer (Tingwall 

2015), och i syfte att begränsa undersökningens omfång, studeras enbart de största aktörerna på 

marknaden.  Vid valet av studieobjekt var ambitionen även att undersöka alla de större aktörerna 

inom ett begränsat geografiskt område, där de konkurrerar om samma kunder. Därför undersöks 

de största aktörerna med flest medlemmar i Uppsala, vilka är Friskis&Svettis, Actic, och 

Fitness24Seven. Dessa aktörer är också några av de största och mest välkända på den svenska 

marknaden. En utförligare redogörelse av studieobjekten finns under avsnitt 4, Empiri. 

 

Ett ytterligare gym som hör till de största aktörerna i Uppsala är Campus1477, en lokal aktör som 

främst riktar sig mot studenter. Ambitionen var därför att ha med Campus1477 som ett av 

studieobjekten i denna undersökning. Efter en initial kontakt med lämpliga personer hos dem var 

också en intervju planerad. De meddelade dock i ett senare skede att de inte hade möjlighet att ge 

oss någon information för studien, och därför var det inte heller möjligt att använda dem som en 

av aktörerna i denna undersökning.  

3.2 Forskningsmetod 

3.2.1 Operationalisering av teori 
Att operationalisera teorin handlar om att översätta teoretiska begrepp till enkät- eller 

intervjufrågor (Patel & Davidson 2011). Intervjufrågorna för denna studie är indelade i sex 

huvudkategorier som är tätt kopplade till teorin. Kategorierna är generella frågor, 

marknadskommunikation, målgrupp, positionering, produkt, samt varumärke och 
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märkesidentitet. Vid utformningen av intervjufrågorna var ambitionen att få med alla aspekter av 

den genomgångna teorin, utan att ställa frågor av alltför komplicerad karaktär. Därför 

formulerades frågorna i ett vardagligt språk, och svåra och akademiska ordval undveks så långt 

det var möjligt för att undvika missförstånd (Patel & Davidson 2011). För komplett lista över 

intervjufrågor, se Appendix A och B. 

3.2.2 Fallstudie 
Denna undersökning utförs som en fallstudie av ett antal gymaktörer i Uppsala. Användande av 

en fallstudie gör det möjligt att studera en avgränsad aspekt av ett problem eller en företeelse på 

djupet (Bell 2006), vilket också är ambitionen med denna studie. Syftet vid användande av 

fallstudie är att belysa både de gemensamma och unika drag som de studerade objekten uppvisar, 

samt att identifiera organisationernas sätt att fungera och agera. Vid fallstudier är det viktigt att 

information samlas in med ett systematiskt tillvägagångssätt, och att hela undersökningen är väl 

planerad. Därför inleddes denna studie med en kartläggning av de större gymaktörer som finns i 

Uppsala. Det utfördes genom en pilotundersökning som främst bestod av att besöka de olika 

gymmens hemsidor, där syftet var att bilda en uppfattning om de olika gymmens verksamhet och 

dess tydligt uttalade karaktärsdrag. Variabler som färgkodning, bilder, ledord, synligt pris med 

flera jämfördes. Då tydliga skillnader mellan hemsidornas variabler fanns verkade en djupare 

undersökning intressant för att utreda företagens bakomliggande tankar.  

3.2.3 Intervjumetod 
Intervjuerna som genomfördes i undersökningen var av semi-strukturerad natur. Denna typ av 

intervju innebär att intervjufrågor tagits fram i förväg och täcker de teman som är viktigast för 

studien (Dalen et al. 2008, Bryman 2011). Intervjufrågorna ordnas på sådant vis att de kan tänkas 

vara i logisk följd för den utfrågade och språket ska vara passande och förståeligt (Saunders et al. 

2007). Denna intervjutyp är att föredra när studien som i detta fall har ett förhållandevis tydligt 

fokus, framför ostrukturerade intervjuer där intervjuobjektet tillåts tala fritt om ett ämne (Bryman 

2011). Då undersökningen rymmer flera fall, där olika gymaktörer intervjuas, krävs ett visst mått 

av struktur för att kunna relatera de olika fallen vilket även bidrar till att semi-strukturerade 

intervjuer är bättre lämpade. De inledande frågorna var av generell karaktär, och utformade för 

att få respondenten att må bra och känna sig avslappnad (Dalen et al. 2008). Frågor som 

bedömdes vara känsligare placerades i slutet av intervjun, för att undvika att intervjuobjektet blev 

defensivt inställd. Vi ställde följdfrågor vid behov om någonting behövde förtydligas eller om det 

kunde bidra till att få ett djupare eller mer detaljerat svar, vilket kan krävas vid en semi-

strukturerad intervju (Saunders et al. 2007). Kvalitativa intervjuer kan med fördel spelas in om 

respondenten godkänner, eftersom det är viktigt att få med dess egna ord (Dalen et al. 2008, 
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Saunders et al. 2007), vilket samtliga intervjuobjekt i studien gick med på. Vi upplyste 

respondenten i god tid innan intervjutillfället om intervjuns teman, vad syftet med studien var, 

samt hur publikationen av uppsatsen skulle se ut. Detta för att främja validitet och reliabilitet då 

personen ifråga hinner förbereda sig och ta fram nödvändig information (Saunders et al. 2007). 

Om det i efterhand uppkom någon mer fråga eller om ett svar behövde förtydligas hörde vi av 

oss till respondenterna via mail för att få det förklarat. 

 

Ett problem med semi-strukturerade intervjuer är att trots att respondenten gått med på en 

intervju, kan den ostrukturerade naturen av intervjumetoden tillåta respondenten att undanhålla 

information som kunde varit intressant för undersökningen (Saunders et al. 2007). Speciellt då 

det handlar om känslig information som den inte vill dela med sig av. Då vår undersökning berör 

marknadsföring finns risk att respondenten är ovillig att delge information som kan ses som 

känslig ur ett konkurrensperspektiv. En annan risk med intervjuer är även att respondenten 

svarar på det sätt som de tror intervjuaren önskar. På så vis kan en skev bild av det undersökta 

presenteras (Saunders et al. 2007). Genom att hålla en viss distans till intervjupersonen och inte 

visa tydliga reaktioner på svar kan denna risk minimeras.  

3.2.4 Intervjupersoner 
I studien hölls en personlig intervju med Ingrid Hovstadius, verksamhetschef på Friskis&Svettis. 

Hon var med när Friskis&Svettis grundades i Uppsala för 30 år sedan, och har sedan början på 

90-talet varit anställd som verksamhetschef (Hovstadius 2015). Med sin position leder och 

ansvarar hon för hela organisationen i Uppsala, och är även tätt involverad i marknadsföringen. 

En personlig intervju hölls även med Christopher Strandahl som är platschef på Actic 

Boländerna i Uppsala, vilken är en av Actics fem anläggningar i staden. Han har hand om bland 

annat personal, ekonomi och marknadsföring på lokal ort, och fungerar även som klusteransvarig 

för alla anläggningar i Uppsala (Strandahl 2015).  

 

Då Maria Wallbrand, marknadsansvarig för Fitness24Seven Sverige, endast hade möjlighet att 

ställa upp på mailintervju genomfördes en sådan med henne. På grund av mailintervjuns natur, 

där intervjun sker i textform, skiljer sig förutsättningarna till viss del för informationen som ges. 

Eftersom frågorna mailas har respondenten möjlighet att tänka igenom svaren och formuleringen 

av dessa, vilket medför att svaren kan bli mer detaljerade och korrekta (Bryman 2011). Samtidigt 

innebär det att spontana svar och reaktioner kan gå förlorade. En annan faktor som spelar in är 

att det är svårt att skapa en relation över mail, vilket medför att det är större risk att 

intervjupersonen väljer att avsluta intervjun i förtid eller enbart svara på vissa frågor. För att 
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hantera detta är det viktigt att hela tiden förmedla till respondenten att dess deltagande är viktigt 

och till god hjälp, vilket gjordes under mailkontakten. Några problem med mailintervjun med 

Wallbrand upplevdes inte, och hon var även tillgänglig för följdfrågor.   

 

Utöver intervjuer med studieobjekten hölls även en telefonintervju med Stefan Tingwall, VD och 

partner hos KlubbSverige. KlubbSverige är en medlemsorganisation för fristående gym och 

mindre kedjor, som har funnits i Sverige i 10 år och idag har ungefär 200 medlemmar (Tingwall 

2015). Målet för KlubbSverige är att hjälpa de mindre aktörerna att öka sin lönsamhet, genom att 

erbjuda de fördelar som kommer med att vara med i en större organisation. Ett av de områden 

som de jobbar mycket med är marknadsförings- och profileringsstrategier för de enskilda 

gymmen, som sällan har varken råd eller kunskap att ha en egen marknadsstrategi. Med sin 

position och erfarenhet har han en gedigen inblick i gymbranschen, och bidrog med kunskap om 

gymmarknaden och generell information om vad som är viktigt när det kommer till 

marknadsföring av gym. 

 

Vid valet av intervjupersoner var ambitionen att hitta de personer med mest kunskap inom 

ämnet. Därför bestämdes det i samspråk med vardera aktör vem eller vilka som var mest 

passande för intervju, givet syftet med undersökningen. De utvalda intervjupersonerna gav 

genom sina positioner värdefull generell information om respektive gym, samt om hur deras 

marknadsföring och varumärkesbyggande ser ut. Då de utvalda intervjupersonerna var de med 

störst kunskap om varumärkesarbetet hos respektive aktör, och intervjuerna upplevdes resultera i 

ett gediget underlag, ansågs kompletterande intervjuer med andra personer hos aktörerna inte 

kunna tillföra ytterligare värdefull information om ämnet. Intervjuerna med aktörerna gav även 

tillfälle att besöka befintliga anläggningar och göra egna observationer av lokalerna. 

Fitness24Seven intervjuades via mail, men ett besök har ändå gjorts på en anläggning för att få 

bättre inblick i hur det ser ut. Dessa observationer fungerar som kompletterande information till 

vad intervjupersonerna sagt.  

 

Tabell 1: Intervjuer 

Intervjuperson Befattning Datum 

Ingrid Hovstadius Verksamhetschef Friskis&Svettis Uppsala 2015-03-11 
Christopher Strandahl Platschef Actic Boländerna, Uppsala 2015-03-18 
Maria Wallbrand Marknadsansvarig Fitness24Seven Sverige 2015-03-19 

2015-04-15 
Stefan Tingwall VD/Partner KlubbSverige 2015-03-31 
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3.2.5 Andra källor till empirisk data 
Vid en kvalitativ undersökning är det vanligt att intervjuer kompletteras med andra 

datainsamlingsmetoder (Patel & Davidson 2011). Gymmens hemsidor är en av deras viktigaste 

kommunikation- och marknadsföringskanaler, och har varit en betydande källa till information 

för denna studie. De har bidragit i två delar, där den första var för den pilotundersökning som 

utfördes för att kartlägga gymmen. I den andra delen har hemsidor bidragit till empirisk data och 

fungerat som komplement till den information som erhållits genom intervjuerna. För denna del 

har bilder, slogans, färger, tema, och andra mer subtila egenskaper kopplade till gymmens 

varumärken studerats och analyserats med hjälp av de teorier som presenterats. Syftet med 

hemsidorna som informationskälla är att de ska fungera just som ett komplement till intervjuerna 

för att kunna ge en mer omfattande bild av gymmens varumärken, och bidra med information 

gällande deras varumärken som är svår att tillgodogöra sig genom en intervju. 

 

Under studiens gång har vi tagit del av olika former av utdelat material såsom foldrar, 

annonseringsaffischer, annonsblad, och liknande från gymmen. De har givits till oss vid 

intervjutillfällena för att illustrera hur deras annonsering ser ut. Materialets utformning och design 

har på samma sätt som hemsidorna analyserats med hjälp av de teorier som presenterats för att 

bidra till bilden av det varumärke gymmet förmedlar.  

3.3 Analys av insamlade data 
Syftet med kvalitativa metoder är att skapa en förståelse för de åsikter och värderingar som 

respondenterna har (Bryman 2011), vilket innebär att en stor del av analysarbetet ligger i att reda 

ut vad de egentligen menar med det de säger. Efter transkribering av intervjuer gjordes därför en 

grundlig genomgång av materialet, för att förstå i vilken kontext informationen var giltig och hur 

den kunde användas för studien. Då analysmodellen som används har sex olika teoretiska 

begrepp, färgmarkerades det material som var av intresse utefter för vilket av dessa teoretiska 

begrepp den var relevant. Detta för få en överblick av vilken information som var intressant för 

studien, och för att förenkla kopplingen till den teoretiska modellen. 

 

Utöver intervjuerna användes även hemsidor och utdelat material som underlag för studien. För 

analys av hemsidor undersöktes startsidan hos alla aktörer, alltså den första sidan som presenteras 

vid ett besök. I de fall det fanns en specifik startsida för Uppsalaregionen användes den, i annat 

fall användes den nationella startsidan. Det utdelade materialet visade sig stämma väl överens 

med det som hemsidorna förmedlade utifrån de aspekter som undersöktes, vilket innebar att ett 

huvudsakligt fokus på hemsidorna var möjligt. För att göra en konsekvent analys av dessa valdes 
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ett antal variabler ut som analysen baserades på. Variablerna valdes utifrån de faktorer som teorin 

rörande varumärkesupplevelse menar är centrala för hur varumärket förmedlas, och delades in i 

två övergripande kategorier. Dessa kategorier är generella variabler, samt variabler som är direkt 

kopplade till aktörernas bildmaterial. Under avsnitt 5, Analys, finns en tabell över studieobjekten 

och de utvalda variablerna. 

3.4 Validitet och reliabilitet 
Med validitet och reliabilitet avses forskningens kvalitet, hur pass trovärdigt studiens resultat är. 

Validitet handlar om huruvida studien faktiskt undersöker det som den utger sig för att 

undersöka, och berör för kvalitativa studier hela forskningsansatsen (Patel & Davidson 2011). 

Med andra ord rör det i vårt sammanhang sig om att vi faktiskt undersöker gymmens arbete med 

varumärken. För att göra en sådan undersökning är kontakt med gymmen av stor betydelse, 

eftersom studiens underlag har stor inverkan på om det är möjligt att göra en trovärdig tolkning 

av det studerade fenomenet (Patel & Davidson 2011). Därför kontrollerades att intervjuobjekten 

hade information om de områden vi frågade om, och vi strävade efter att få tag i de personer som 

var bäst lämpade att svara på dessa frågor. Hemsidor är en av gymmens viktigaste 

kommunikationskanaler, och ett ställe där de genom exempelvis bilder, slogans, och teman 

förmedlar sitt varumärke. Användandet av hemsidor som underlag för studien bidrog därför till 

en tydligare och mer omfattande bild av gymmens varumärken.  

 

Reliabilitet avser huruvida studien har en hög tillförlitlighet (Patel & Davidson 2011). Det kan 

beskrivas som att en undersökning ska ge liknande resultat om den utförs flera gånger. För 

kvalitativa studier är dock reliabilitet lite otydligare. Intervjusvar som skiljer sig för samma fråga 

som ställs vid olika tillfällen behöver inte innebära att undersökningen har låg reliabilitet, utan kan 

bero på många andra orsaker. Reliabiliteten handlar då istället om att lyckas fånga det unika i 

intervjusituationen, snarare än att få samma svar på frågan varje gång. I strävan att främja 

reliabilitet användes samma intervjumall för alla aktörer, för att ge liknande förutsättningar för 

vilka svar som ges. Ambitionen har också varit att presentera tillvägagångssättet för studien 

tydligt, för att göra undersökningen transparent och ge möjlighet att göra om studien på liknande 

sätt. Att denna studie enbart undersöker större aktörer på en lokal marknad är något som bör 

beaktas vid generaliserande av resultatet. Bortfallet av ett initialt studieobjekt har även inneburit 

att underlaget från en av de ledande aktörerna på den lokala marknaden inte inkluderats, vilket 

kan innebära att resultatet inte ger en heltäckande bild av den lokala marknaden. 
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4 Empiri 
Följande avsnitt inleds med en redogörelse för hur gymmarknaden ser ut i Sverige och i Uppsala 

idag. Detta följs av anledningar till varför man går på gym och vad som är viktigt för ett företag 

ur ett varumärkesperspektiv enligt Tingwall (2015). Därefter följer en genomgång av samtliga 

studieobjekt var för sig, med generell information och information om deras varumärkesarbete. 

Idag finns ungefär ett 1000-tal gym på marknaden i Sverige, inklusive föreningar och aktörer som 

har gymutrustning och på så vis kan utföra den typen av verksamhet (Tingwall 2015). Ungefär 

hälften av dem tillhör större kedjor såsom Actic, Fitness24Seven och Nordic Wellness. Mellan 

åren 2007 till 2012 fördubblades antalet gymanläggningar i Sverige (Livsmedelsföretagen 2014), 

och konkurrensen på marknaden är idag stenhård (Tingwall 2015). Det är framförallt 

lågpriskedjorna som Fitness24Seven och Nordic Wellness som har öppnat upp nya anläggningar. 

Uppsala som Sveriges fjärde största stad har utrymme för ett flertal gymaktörer, och är en plats 

där de flesta stora nationella kedjorna figurerar och har en dominerande position. Enligt 

Strandahl (2015) öppnade 14 nya gym i Uppsala inom en tolvmånadersperiod för något år sedan, 

och är en marknad som verkligen har exploderat. Det har medfört att konkurrensen har hårdnat 

betydligt, och ett antal aktörer har sedan dess fått lägga ner sin verksamhet på grund av det tuffa 

klimatet på marknaden. 

 

I studien undersöks Actic, Fitness24Seven samt Friskis&Svettis, vilka alla enligt Tingwall (2015) 

förmedlar olika budskap i deras marknadsföring. Fitness24Seven fokuserar på att kommunicera 

sitt låga pris medan Friskis&Svettis satsar mer på folkligheten, alla är välkomna och att det ska 

vara roligt att träna. Actic ligger ofta kopplat till badhus och har bra utbud, men utöver det anser 

Tingwall (2015) att de är lite otydliga i sin kommunikation.  

   

Enligt Tingwall (2015) köps alltid ett gymkort för att uppnå någonting. Exempelvis för att gå ner 

i vikt, må bättre, kunna leka med barnbarnen eller att bli snabbare i ett lopp. Det finns alltid ett 

syfte, en önskan om att nå ett mål. Därför menar Tingwall (2015) att det är viktigt för gym att 

kommunicera det alla kunder egentligen vill ha, det vill säga att genom att träna nås resultat. 

Medlemmen ska på ett bra sätt slussas in i verksamheten och få möjlighet till personlig träning 

och uppföljningssamtal så att träningen kan mätas. Utöver detta betonar Tingwall (2015) även 

vikten av en tydlig positionering gentemot konkurrenterna på marknaden. Alla gym kan inte ha 

samma prissättning och erbjuda exakt samma sak. För att skilja sig från andra aktörer bör 

gymmen veta vilken plats de har eller vill ha på marknaden, och sedan kommunicera detta. För 

mindre lokala gym kan det vara fördelaktigt att förtydliga den lokala förankringen, och 
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exempelvis använda bilder på egen personal i marknadsföringen istället för bilder från stora 

bildbanker. För större kedjor kan den lokala förankringen vara lite otydligare, men faktorer som 

pris, service, tillgänglighet, en viss känsla eller möjlighet till någon specifik träning bör enligt 

Tingwall (2015) kommuniceras för att uppnå en position. Detta kan även bidra till vilken 

målgrupp som tilltalas, där ett dyrare gym med mer personlig service kan locka vissa medan ett 

billigare med träning på eget ansvar kan locka andra. Även hur gymmet visar sig utåt med tanke 

på språk, manér och liknande kan påverka vem som blir tilltalad. De flesta gym har dock ofta en 

bred målgrupp, framförallt större gym med stor verksamhet behöver ett högt medlemsantal för 

att täcka kostnader. Det medför att de i sin marknadsföring ofta riktar sig till alla.     

 

Enligt Tingwall (2015) är det få gym som har en genomtänkt designmässig strategi. Större kedjor 

har ofta några färger som de använder genomgående, men vid utformning av lokaler är det stor 

skillnad på kvalitet även inom kedjor. Ofta tar gym över gamla lokaler snarare än att bygga nytt, 

vilket gör att möjligheten till anpassningar begränsas och blir en kostnadsfråga. Däremot brukar 

designen av lokalerna hos större kedjor så långt det är möjligt vara genomgående för deras 

anläggningar. Samma typ av reception, färgsättning och personalkläder gör att medlemmen 

känner igen sig oavsett vilken anläggning inom samma kedja som besöks, och alla anläggningar 

frambringar samma känsla.  

4.1 Friskis&Svettis 
Friskis&Svettis är en stor aktör på gymmarknaden, med anläggningar spridda över hela Sverige. 

Till skillnad mot majoriteten av de andra gymaktörerna så är Friskis&Svettis inget företag, utan en 

ideell förening och därmed inte vinstdrivande. I Uppsala hade de under 2014 knappt 30 000 

medlemmar, och är med detta en av de största gymaktörerna i Uppsala (Hovstadius 2015). Inom 

Uppsalaregionen finns tre anläggningar med ett liknande utbud. Friskis&Svettis erbjuder 

gruppträning i ett flertal olika former, och har även styrketräningsavdelningar i anläggningarna. 

 

På Friskis&Svettis är medlemmarnas resultat inte något som är viktigt (Hovstadius 2015). 

Friskis&Svettis Uppsala anser istället att träning ska skapa glädje och gymmet ska fungera som en 

mötesplats. Alla ska känna sig välkomna oavsett om de ska träna eller bara vill basta. Föreningens 

affärsidé är att erbjuda lustfylld träning av hög kvalitet till alla, och de har ett antal värderingar 

som visar på deras ställningstagande när det kommer till träning. De innefattar bland annat att 

inget fokus ska ligga på kost och hälsa, utan träning ska handla om att ha roligt. Ett bra 

bemötande är viktigt enligt Hovstadius (2015), och hon vill att medlemmarna alltid ska känna sig 

sedda och omhändertagna. Vad som även skiljer Friskis&Svettis från andra aktörer i branschen är 
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deras gympapass, där de enligt Hovstadius (2015) håller absolut högst kvalitet. Hos 

Friskis&Svettis ska alla ha råd att träna, och då de är en ideell förening är de inte vinstdrivande. 

Priserna ska vara bra, men måste vara tillräckligt höga för att verksamheten ska gå runt. Det finns 

olika alternativ för medlemskap, och det blir billigast att binda upp sig för minst ett halvår eller en 

termin (Friskis&Svettis Köp kort 2015). Det finns ett månadskort vilket är väldigt dyrt, säger 

Hovstadius (2015), och menar på att de vill ha folk kvar längre än så. 

 

Hovstadius (2015) betonar att Friskis&Svettis inriktar sig mot alla, oavsett kön eller ålder. 

Föreningen har medlemmar mellan 0 och 89 år, där 60 procent är kvinnor och 53 procent av alla 

medlemmar är 29 år eller yngre (Friskis&Svettis verksamhetsberättelse 2013). För att attrahera en 

så bred kundgrupp som möjligt erbjuds olika typer av pass med olika svårighetsgrad. Även 

speciella pass för gravida eller nyblivna mammor då bebisen får vara med erbjuds och på en del 

pass finns möjlighet till barnpassning. Under dagtid finns ett stort antal “soft”- pass som är 

anpassade för seniorer som har möjlighet att träna under dagen. Kortet för dagspass är lite 

billigare och passar även bra för personer som är sjukskrivna eller arbetslösa. För att ytterligare 

visa att alla ska känna igen sig och vara välkomna rekryterar Friskis&Svettis gärna instruktörer av 

olika utseenden, åldersgrupper och kön. Det de däremot måste ha gemensamt är att de ska var 

väldigt duktiga säger Hovstadius (2015), och tillägger att Friskis&Svettis Uppsala är ökända för att 

vara hårda i rekryteringen av personal.    

 

Friskis&Svettis använder sig av marknadsföringskanaler såsom hemsida, Facebook och 

annonsering. Det är framförallt hemsidan de har lagt ner mycket arbete och pengar på den 

senaste tiden, då de flesta nya medlemmarna besöker den innan de köper ett medlemskap. 

Annonsering sker också via bioreklam och i den lokala dagstidningen Upsala nya tidning. 

Hovstadius (2015) tror dock inte att den sortens annonsering ger särskilt mycket utdelning, utan 

de använder den mest för att synas. Däremot satsade de lite extra på bildannonsering i 

stadskärnan i början av året genom att ha 15 stora tavlor med bild och röda texter utifrån 

Friskis&Svettis värderingar utplacerade. För sin marknadsföring har Friskis&Svettis en central 

bildbank som har använts till och från genom åren av anläggningarna i Uppsala (Hovstadius 

2015). Det senaste året har dock inga bilder tagits därifrån, eftersom Friskis&Svettis centralt har 

börjat kommunicera värdeordet ‘orka’, något som Hovstadius (2015) inte tycker stämmer med 

hur Friskis&Svettis i Uppsala är. Där ska glädje och mötesplats vara det centrala, och bilderna tas 

därför numera fram lokalt genom en reklambyrå. Vikten av vad bilderna kommunicerar är något 

som Hovstadius (2015) trycker mycket på, eftersom bilderna är det första man uppfattar. I början 

av 00-talet körde Friskis&Svettis en stor kampanj där de marknadsförde att det fanns gym, 
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spinning, och gympa. En senare kundundersökning visade dock att ungdomar fortfarande trodde 

att det enda som fanns hos Friskis&Svettis var gympa. Det upptäcktes då att även om bildtexten i 

kampanjen nämnde gym och spinning, så visade bilderna bara personer som gympade. Det blev 

enligt Hovstadius (2015) en väckarklocka för en mer genomtänkt bildstrategi. Nu används bilder 

på personer i alla åldrar och situationer, för att visa att Friskis&Svettis är för alla.   

 

Ibland medverkar Friskis&Svettis på olika slags evenemang, såsom senior- eller studentmässor i 

marknadsföringssyfte. Hovstadius (2015) anser dock att dessa event inte ger särskilt mycket 

utdelning, som bäst kan ett personligt möte skapas. Den bästa typen av marknadsföring tycker 

Hovstadius (2015) istället är en “kompisvecka”. Då kan befintliga medlemmar ta med sina vänner 

så de får provträna på Friskis&Svettis gratis. I samband med det brukar det vara en fototävling på 

Facebook där både den befintliga medlemmen och kompisen kan vinna pris, och på så sätt blir 

det även mer omtalat. Som icke-medlem finns dock ingen annan möjlighet att provträna gratis. 

Däremot kan priset för en betalad engångsbiljett eller ett månadskort dras av det totala priset om 

man köper ett medlemskap.    

 

De tidpunkter under året då mest tyngd läggs på marknadsföring är i början av vår- och 

höstterminerna då nya studenter kommer till Uppsala (Hovstadius 2015). Men då de flesta nya 

studenter har intensiva välkomstperioder de första veckorna av sina studier genomförs 

annonseringskampanjerna några veckor efter terminstart. Trots att Friskis&Svettis riktar sig till 

alla ser Hovstadius (2015) det som en framgångsfaktor att många ungdomar väljer deras förening.  

 

På Friskis&Svettis regleras inte antalet medlemmar (Hovstadius 2015). För några år sedan visade 

det sig dock att anläggningen i centrum hade blivit för trång då ett stort antal tränande 

medlemmar på kvällen ledde till köbildning vid maskinerna. Därför byggdes gymmet ut, och 

strävan är att träningslokalerna ska vara öppna, ljusa och fräscha. De ska även 

spegla Friskis&Svettis värdering av träning som en mötesplats. Då deras två första anläggningar 

är befintliga byggnader som de övertagit har dock utformningen av dessa lokaler varit begränsad. 

Den tredje anläggningen i Uppsala är ett nybygge, och därför har lokalen kunnat utformas som 

önskvärt med en mötesplats i mitten där de som inte tränar kan se in i de olika aktivitetssalarna. 

På alla anläggningar har aktivitetshallarna, som är till för gruppträning med styrka, speglar för att 

medlemmarna ska kunna se att de utför rörelserna rätt. I gympahallarna finns dock inga speglar 

och Hovstadius (2015) betonar att där ska det inte finnas något fokus på hur man ser ut, där ska 

det bara vara glädje. 
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Figur 3: Bild av Friskis&Svettis hemsida (Friskis&Svettis: Uppsala 2015) 

Friskis&Svettis logga är röd med en vit bakgrund, se övre hörn i figur 3. Det röda ska 

representera blod och liv, medan lutningen av texten visar på att vallarna sprängs (Hovstadius 

2015). Från en extern undersökning som gjordes år 2014 känner 96 procent av den svenska 

befolkningen igen loggan, och de ord folk förknippar med föreningen är träning, bra, tillgänglig, 

hälsa och hurtigt. Hovstadius (2015) är nöjd med detta men skulle gärna byta ut hurtigt mot 

värdeordet glädje, som dock har varit med i tidigare års undersökningar. 

4.2 Actic 
Actic är en ledande aktör på den nationella marknaden, med ett stort antal anläggningar spridda 

över hela landet (Strandahl 2015).  Bara i Uppsala har de fem anläggningar med totalt knappt 13 

000 medlemmar. År 1981 öppnades deras första gym, då under namnet Nautilus. Det startades då 

som ett gym i anslutning till ett badhus, och på så vis har konceptet fortsatt (Strandahl 2015). 

Som medlem på Actic ska man i den mån det är möjligt alltid, utöver gym och gruppträning, ha 

tillgång till ett bad för att kunna simma.   

 

Strandahl (2015) beskriver Actics affärsidé som att de vill ta ett friskvårdsansvar. Actic jobbar för 

en gedigen personlig kontakt med sina medlemmar, där de vill ta ansvar för sina medlemmars 

träning. Detta främst genom att erbjuda gratis instruktörsledda tillfällen till alla nya medlemmar. 

“Vi vill nästan tvinga alla att träffa en instruktör första gången” säger Strandahl (2015). Poängen 

är att medlemmarna inte bara ska komma dit och träna, utan att de ska nå sina mål och uppnå 

resultat med sin träning. Actic använder sig av en metod de kallar 1-4-12, som innebär att de vill 

träffa den nya medlemmen minst tre gånger under de första tre månaderna för att följa upp hur 
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träningen går. Det vill säga exempelvis den första, fjärde, och tolfte veckan. Det tar tolv veckor 

för en människa att sätta nya rutiner och på detta sätt ökar chansen att medlemmen stannar kvar, 

fortsätter sin träning, och därigenom når de resultat de vill ha. Genom att ha denna inställning 

menar Strandahl (2015) att Actic kan särskilja sig från andra gym, och undvika att bli ett gym som 

alla andra. Utöver detta ska man hos Actic också ha möjlighet att simma och det finns alltid en 

bra komplett maskinpark. 

 

Strandahl (2015) vill att det ska vara lite hemma-hos-känsla när man besöker Actics gym. Det ska 

vara en tydlig koppling mellan medlemmarna och personalen, och stämningen ska vara trevlig 

och välkomnande snarare än häftig och exkluderande. Varje medlem ska få ett “Hej” av 

personalen när de kommer till gymmet, och ett “Hejdå” när de går. Alla typer av människor ska 

känna att de passar in, och tröskeln för att börja träna ska vara låg. Samtidigt vill Actic gärna 

hänga med i gymutvecklingen, och erbjuda lite häftigare och annorlunda typer av pass för att 

kunna sticka ut. Anläggningen i Boländerna i Uppsala exempelvis har en lite ruffigare standard, 

och där erbjuds lite hårdare typer av cirkelträning och lite tuffare pass för att nischa vad gymmet 

erbjuder. Samtidigt erbjuds även där alla vanliga typer av klasser, och fokus ska ligga på att alla 

ska känna sig välkomna.  

 

Det finns egentligen inte någon typisk Actic-medlem, utan spridningen på medlemmar är stor 

(Strandahl 2015). För anläggningen i Boländerna är fördelningen mellan män och kvinnor 

någonstans kring 55 procent män och 45 procent kvinnor. Åldersspannet är stort, många yngre 

och många äldre, som ger en medelålder kring 38-40 år. Strandahl (2015) menar att det kanske är 

lite högre än resterande anläggningar i Uppsala, eftersom anläggningen i Boländerna ligger i en 

företagspark och därigenom har en större andel äldre medlemmar.  

 

Eftersom Actic har en stor spridning av medlemmar och riktar sig mot alla, är också 

marknadsföringen riktad mot alla. Enligt Strandahl (2015) finns det dock alltid en tydlig tanke 

bakom, och de mäter resultatet av olika typer av marknadsföring för att se vad som fungerar. De 

använder sig av en mängd olika kanaler för att synas, såsom internetannonser, sociala medier, 

mail-utskick, sms-utskick, och vanlig direktreklam via post. Medverkan på evenemang är också 

något som används ofta, och är då mestadels idrottsevenemang eller hälsomässor. Strandahl 

(2015) betonar att de vill synas på evenemang som de vill bli förknippade med och som rimmar 

med det som företaget utger sig för. Detta för att undvika att “skjuta sitt eget varumärke” och få 

en motsatt effekt av samarbetet. Det finns dock undantag till detta, som ett samarbete med 
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nattklubben Birgerjarl. Där medverkar Actic vid tillfällen då det finns nya studenter i stan, och 

ambitionen är enbart att synas så mycket som möjligt och visa att de finns.  

 

För att få en bild av hur det är att träna på Actic finns det möjlighet att provträna innan man blir 

medlem (Strandahl 2015). Om en person vill träna vid ett enstaka tillfälle kostar det 150 kronor, 

men om personen bokar tid med instruktör så är det kostnadsfritt. Poängen är att Actic vill få en 

personlig kontakt med kunden för att få en möjlighet att visa vad som erbjuds, och vad som 

skulle passa respektive person i träningsväg. Actic erbjuder även provveckor med jämna 

mellanrum, för att ge en möjlighet att uppleva anläggningen innan medlemskap. Strandahl (2015) 

ser provträning som ett bra sätt att få fler medlemmar, eftersom det ger en möjlighet för 

personen att känna om Actic är ett ställe som passar. Genom att ha nöjda kunder som inte direkt 

blivit påtvingade medlemskap ökar också chansen att de sprider ett gott rykte om Actic. Han 

betonar dock att det är en balansgång mellan att å ena sidan behålla värdet i sin produkt, och å 

andra sidan ge personer möjlighet att testa på. Om det är för enkelt att testa på kan gymmet få ett 

rykte som gratis-gym, där man kan komma och gå som man vill. Om provträning inte är möjligt 

finns istället risken att det är medlemmar som inte trivs och atmosfären i anläggningen påverkas 

negativt. Strandahl (2015) vill att medlemmarna ska trivas med att träna på Actic, och känna att 

det är ett ställe där de utvecklas och når sina resultat. Det ska inte spela någon roll om Actic är 

100 kronor dyrare eller billigare än konkurrenten, utan det ska vara känslan av Actic som ska 

spela roll. Därför har inte Actic någon uttalad prisbild, och priset är inget de kommunicerar 

tydligt. De vill inte vara dyrast, och ligger oftast någonstans i mellanskiktet jämfört med andra 

gym. 

 

Utformningen av lokaler för Actic-anläggningar är enligt Strandahl (2015) ofta ganska begränsad 

beroende på vad de använts för tidigare. Anläggningen i Boländerna är ett gammalt slakteri, och 

det är annars vanligt att Actic flyttar in i befintliga badhus. Det finns därför ingen typisk Actic-

anläggning, och det är inte heller något som eftersträvas. Det finns vissa gemensamma direktiv, 

som att Actic-blå och rött ska användas i lokalen, och färgsättningen i övrigt ska ge en ljus känsla. 

Annars kan det skilja mycket mellan anläggningar när det kommer till sådant som storlek och 

layout. Gällande geografisk placering av anläggningarna menar Strandahl (2015) att det alltid finns 

en tanke bakom. Ambitionen är att täcka upp ett så stort geografiskt område som möjligt och 

samtidigt undvika att konkurrera mellan anläggningarna. 
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Figur 4: Bild av Actics hemsida (Actic: Uppsala Boländerna 2015) 

Actic har en logga i en blå färg, som också är den färg som används mest i marknadsföringen (se 

figur 4). Enligt Strandahl (2015) har Actic nyligen förändrat färgsättningen i annonser, och 

använder förutom den blå färgen även lite djärvare färger. De har även lite nya reklambilder som 

ska förmedla en lite “coolare” känsla. Han betonar dock att det är viktigt att Actic fortfarande är 

ett gym som alla känner att de kan gå till, oavsett om det är mormor eller en 16-åring som aldrig 

har tränat. När det gäller bildannonsering har Actic mallar som kommer från central ort, som 

sedan går att anpassa lite för att passa bättre lokalt (Strandahl 2015). Anledningen till att mallar 

används är att kedjan vill hålla en professionell image med en gemensam layout, eftersom 

kvaliteten annars kan vara olika beroende på personalen som ligger bakom bilden. Det finns 

oftast en baktanke med bilderna, och de anpassas för att tilltala respektive målgrupp. Strandahl 

(2015) ger som exempel att om Actic skulle marknadsföra sig på seniormässa så skulle bild och 

text innehålla just seniorer och kommunicera en lugnare form av träning, snarare än bilder på 

hurtiga unga människor.  

4.3 Fitness24Seven 
En förhållandevis ny aktör på gymmarknaden är Fitness24Seven, som år 2003 öppnade sin första 

anläggning i Sverige (Fitness24seven 2015). Kedjan har sedan dess expanderat i snabb takt och 

har nu två anläggningar i Uppsala, med totalt ungefär 6000 medlemmar på orten. Gymmen har 

som namnet antyder öppet dygnet runt, men det är endast under vissa tider på dygnet som 

gymmen är bemannade. Den största delen av deras anläggningar erbjuder enbart individuell 

träning, men på de så kallade plusgymmen erbjuds även gruppträning.   
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Enligt Wallbrand (2015) är affärsidén hos Fitness24Seven att erbjuda kvalitativ träning som inte 

kostar en förmögenhet. Hon menar att den bästa träningen är den som blir av, och därför har 

anläggningarna öppet dygnet runt för att erbjuda maximal tillgänglighet. Ledorden är “Hälsa på 

dina villkor” (Wallbrand 2015). Fitness24Seven riktar sig mot alla typer av människor som är 18 

år eller äldre (Wallbrand 2015). Hon betonar att alla ska känna sig välkomna, och det ska kännas 

som att Fitness24Seven är en vänlig plats att gå till. Könsfördelningen är jämn med ganska exakt 

hälften män och hälften kvinnor på anläggningarna i Uppsala. Det är störst andel medlemmar i 

åldersspannet 20-29 år, följt av 30-39 års ålder. Spridningen på åldrar är dock stor, med 

medlemmar som är mellan 18 och 89 år gamla i Uppsala. 

 

Marknadsföringen hanteras i huvudsak från central ort, men det finns samtidigt ett samarbete 

med de lokala anläggningarna i Uppsala (Wallbrand 2015). Fitness24Seven undersöker vad som 

efterfrågas i regionen och gör sedan anpassningar i marknadsföringen. Ambitionen är att ändra 

marknadsföringen så att den passar för den lokala marknaden och för den målgrupp som den 

riktar sig mot. De använder sig av en mängd marknadsföringskanaler, såsom tv-reklam, sociala 

medier, tidningsreklam, utskick av reklamblad och flyers, och marknadsföring i och kring 

anläggningarna. Wallbrand (2015) menar dock att vilka kanaler som används kan variera mycket, 

beroende på vad man vill kommunicera och vilka marknadsföringen riktar sig mot. Det kan 

exempelvis röra sig om att erbjuda speciella pass för att attrahera specifika målgrupper, vilket är 

något som används i perioder.  

 

Träning på Fitness24Seven ska genomsyras av enkelhet, tillgänglighet, och prisvärdhet, samt ske 

på kundens egna villkor (Wallbrand 2015). Därför är priset satt för att vara ett av de lägre på 

marknaden och ger tillgång till alla kedjans anläggningar, och inkluderar gruppträning om det 

finns tillgängligt. Det finns ingen bindningstid på medlemskap, för att kunderna själva ska kunna 

välja hur länge de vill träna. Provträning erbjuds för 99 kronor per tillfälle, men denna summa 

återbetalas om medlemskap tecknas inom två veckor från träningstillfället. I perioder delas även 

flyers ut med erbjudande om en veckas provträning. 

 

Fitness24Seven har två anläggningar i Uppsala, där en av anläggningarna är ett plusgym som 

erbjuder gruppträning (Fitness24Seven 2015). Båda anläggningarna ligger centralt i Uppsala, 

vilket är ett av de främsta kriterierna när Fitness24Seven väljer ut lokaler (Wallbrand 2015). De 

lägger stor vikt vid att läget för anläggningen är bra, eftersom tillgänglighet är ett av kedjans 

centrala ledord. Lokalernas utformning kan se olika ut beroende på vilka förutsättningar som 
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finns, men Fitness24Seven strävar efter att alla anläggningar ska hålla samma standard och 

erbjuda en modern träningsanläggning (Fitness24Seven: Om våra gym 2015). Lokalerna ska 

erbjuda en trivsam stämning, med ljusa miljöer och öppna ytor. Väggarna är vita förutom något 

som Wallbrand (2015) kallar lifestyle-tapeter, där framförallt deras blå färg används. 

Observationer på anläggningar i Uppsala har även visat att stora affischer används i fönster ut 

mot gatan, där pris och öppettider förmedlas tydligt. Wallbrand (2015) påpekar att de ständigt 

utvecklar sitt koncept för att förmedla rätt känsla, och anpassar det efter marknaden.  

 

 
Figur 5: Bild av Fitness24Sevens hemsida (Fitness24Seven 2015) 

Fitness24Seven har framförallt två färger som används i exponering och marknadsföring, se figur 

5. Dessa är blå och orange, och de är de dominerande färgerna i företagets logotyp. Logotypens 

utseende förmedlar även anläggningarnas öppettider, 24 timmar per dygn sju dagar i veckan, och 

kommunicerar genom det deras tillgänglighet. Wallbrand (2015) menar att färgerna är tänkta att 

vara vänliga och inte ge ett för hårt intryck, samtidigt som de sticker ut för att synas bra. Dessa 

färger är även centrala i de bilder som företaget använder. Bilderna som används för 

marknadsföring var tidigare köpta från en central bildbank, men är numera tagna i egen regi. 

Undantaget är bilder från LesMills, som är den typ av gruppträningspass som erbjuds, men dessa 

bilder används enbart på anläggningar som erbjuder gruppträning. De affischer och bilder som 

finns anläggningarna kan skilja sig lite från anläggning till anläggning, men är i regel samma 

oavsett ort. Wallbrand (2015) menar att den gemensamma strategin för bilder är att de ska 

förmedla glädje och energi, och att alla typer av människor i olika åldrar ska synas på dem för att 

visa att alla är välkomna. I övrigt är prissättning något som exponeras tydligt, och är en central del 

i den annonsering som skickas ut och syns kring anläggningarna.  
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5 Analys 
Från empiriavsnittet framgår det att det råder skillnader i hur aktörerna tänker kring sitt 

varumärke. Det finns en tydlig strävan hos alla aktörer att uppfattas på ett visst sätt, och genom 

sin marknadsföring försöker de på olika sätt förmedla detta. Genom att sammanställa och 

jämföra informationen som insamlats från de olika källorna är ambitionen i detta avsnitt att 

analysera gymmens förhållningssätt till varumärket utifrån den teoretiska referensramen. Analysen 

är disponerad efter de aspekter av varumärke som den teoretiska modellen har. Tabell 2 visar en 

sammanställning av studieobjekten utifrån den teori som behandlar varumärkesupplevelse, och 

används främst i det analysavsnittet. En utförligare beskrivning av hur framtagningen av dessa 

har gått till finns under avsnitt 3.3, Analys av insamlade data. 

 

Tabell 2: Analysvariabler 

Generellt Friskis&Svettis Actic Fitness24Seven 

Färg på logotyp Röd, Vit Blå, Vit Blå, Orange, Vit 
Dominerande färger Röd, Vit, Grå Blå, Pastellfärger Blå, Orange, Röd, Vit, 

Svart 
Slogan/ledord Glädje och lustfylld 

träning 
Träning som ger 
resultat 

Hälsa på dina villkor 

Genomgående tema 
Färg, Teckensnitt, 
Form 

Tydligt och luftigt 
Vitt och rött 
Olika teckensnitt på 
överskrift och text 

Blått, Enkelt, Tydligt 
Ett teckensnitt 

Många färger 
4-5 olika typsnitt 
Mycket information 

Priskommunikation Bitvis framträdande, 
dock ej i fokus  

Inte framträdande Tydlig och 
framträdande 

Bilder    
Tema Samtliga på personer, 

ljusa med vit 
bakgrund 

Samtliga på personer 
inifrån gymmet 

Träning, varierade 
omgivningar med ljust 
och mörkt tema 

Typ av personer Blandade åldrar, 
främst kvinnor 

Blandade åldrar och 
kön 

Blandade kön, främst 
yngre 

Klädsel Färgglada 
träningskläder samt 
vardagskläder 

Färgglada 
träningskläder 

Färgglada 
träningskläder 

Sinnesstämning Främst glada Fokuserade Glada, Fokuserade 

5.1 Målgrupp 
En fokusering på specifika delar av marknaden i sin tjänsteutformning och marknadsföring är 

något som Kotler & Armstrong (2014) menar är ett krav för att lyckas på marknaden. 

Gemensamt för samtliga aktörer i denna studie är att de riktar sig mot alla människor, vilket kan 
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innebära vissa svårigheter. Det finns dock en medvetenhet bakom detta, där tjänster och 

marknadsföring till viss del anpassas för att tilltala olika segment av målgruppen. Av 

segmenteringsvariablerna är det den geografiska som framträtt tydligast vid intervjuerna. 

Wallbrand (2015) menar att Fitness24Seven främst gör anpassningar efter vad som efterfrågas 

lokalt, och att de även lägger stor vikt vid var anläggningarna placeras geografiskt. Även Strandahl 

(2015) påpekar att Actic har en tydlig strategi för att täcka upp Uppsala-regionen utan att 

konkurrera inbördes mellan anläggningarna. I övrigt är det främst en segmentering av 

åldersgrupper som används vid marknadsföring. Enligt Strandahl (2015) har Actic alltid en tanke 

bakom hur marknadsföringen kommuniceras och vem den ska tilltala, och de mäter resultaten av 

olika strategier.  För en seniormässa används exempelvis ett lugnare budskap och anpassade 

bilder för att tilltala seniorer.  

 

Av de övriga segmenteringsvariablerna som Kotler & Armstrong (2014) tar upp är det få som 

framträtt i någon större utsträckning. Enligt Wallbrand (2015) erbjuder Fitness24Seven speciella 

pass i perioder för att attrahera specifika målgrupper, men hon går inte djupare in på hur 

segmenteringen i dessa fall ser ut. Hovstadius (2015) nämner också olika typer av pass som 

erbjuds hos Friskis&Svettis, exempelvis mammagympa, som är anpassade för specifika 

målgrupper. Gemensamt för alla studieobjekt är att marknadsföringen kan se olika ut och 

användas i olika utsträckning beroende på vilken tid på året det är. Exempelvis används 

kampanjer riktade mot studenter vid terminsstarter, och aktörerna lägger vid sådana tillfällen lite 

extra krut i marknadsföringen. Undersökningen har dock inte visat någon explicit medvetenhet 

hos aktörerna för hur fler segmenteringsvariabler, såsom psykografiska och beteendemässiga, kan 

användas. Att inte fler segmenteringsvariabler verkar användas kan ses som en svaghet i 

aktörernas marknadsföringsstrategier. En möjlighet är dock att de används i någon mån, men att 

det inte har framkommit vid intervjuerna. Anledningen till denna möjlighet är att dessa variabler 

består av otydligare attribut, som kan vara svårare att förmedla och konkretisera. En tydligare 

användning av dessa skulle dock kunna förbättra aktörernas koppling till olika segment av 

målgruppen. 

 

En viss trend som framträder i undersökningen är problematiken med att marknadsföra sig mot 

alla, som är målgruppen för samtliga aktörer. Strandahl (2015) menar att Actic gärna erbjuder lite 

häftigare pass, och har börjat använda lite djärvare färger med häftigare bilder i sin 

marknadsföring, men att de fortfarande vill att Actic ska vara ett gym som alla känner sig 

välkomna till. Även Hovstadius (2015) är tydlig med att Friskis&Svettis är till för alla, och det 

genomsyrar hela deras tjänsteutformning och marknadsföring. Det finns alltså ett genomgående 
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tema, att alla ska känna att de passar in. Utifrån Kotler & Armstrong (2014) medför dock en 

inriktning mot alla vissa svårigheter och potentiella problem. Hovstadius (2015) tar upp ett 

problem som upptäcktes för ett antal år sedan, där ungdomar enbart förknippade Friskis&Svettis 

med gympa eftersom det var vad bilderna kommunicerade. Det gjordes då en radikal förändring 

av bildkommunikationen, för att förmedla att det även fanns gym och skivstänger på 

anläggningarna. Frågan i dessa fall är dock hur övriga målgrupper, som inte attraheras av 

skivstänger eller som i Actics fall häftigare bilder, reagerar på denna typ av kommunikation. 

Problematiken ligger i att budskapen kommuniceras till alla, och ska attrahera alla. Enligt 

segmenteringsteorierna krävs det i dessa fall en tydligare fokusering på vilka budskapet riktar sig 

mot, och hur det förmedlas till dem. Exempelvis skulle kommunikationen med skivstänger kunna 

förmedlas i sammanhang och marknadsföringskanaler riktade enbart mot ungdomar, eftersom 

dessa var målgruppen som hade den felaktiga bilden av Friskis&Svettis. 

5.2 Positionering 
Hovstadius (2015) anser att det alltid ska finnas personal som ser dig, och att du ska känna dig 

omhändertagen när du är på Friskis&Svettis. Där ligger inget fokus på medlemmarnas resultat, 

utan de ska erbjuda lust- och glädjefylld träning för alla. Dessa kriterier är något som 

kommuniceras till kunderna, och enligt Aaker (2011) bidrar till positionering genom att utvalda 

attribut av varumärket aktivt kommuniceras. Prissättningen är lagd på en nivå som ska vara så låg 

som möjligt, för att alla ska ha råd att träna hos dem. Det finns alltså en genomgående tanke med 

det som erbjuds, och de associationer kunderna har till detta placerar då varumärket på en 

specifik plats gentemot konkurrenterna (Edu & Negricea 2012). Den bild som individer har av 

Friskis&Svettis beskrivs enligt den undersökning de låtit göra med ord som träning, bra, 

tillgänglig, hälsa och hurtigt. Trots att Friskis&Svettis är medvetna om att träning leder till hälsa 

är det ingenting de vill framhäva, för att hålla träningen kravlös. Värdeordet glädje finns inte med 

bland de orden, men har funnits tidigare år. Då Tingwall (2015) beskrev föreningen med just 

ordet glädje så finns indikationer på att Friskis&Svettis lyckats kommunicera detta.  Om 

kommunikationen av varumärkets position är lyckad så har kunden en tydlig bild av vad 

produkten eller tjänsten erbjuder (Edu & Negricea 2012).  Därmed tycks föreningen till viss del 

ha fått varumärket att uppfattas av konsumenterna på det sätt som är önskvärt, och på så vis har 

de lyckats kommunicera sin position.  

 

Strandahl (2015) menar att Actic vill ta ansvar för sina medlemmars träning, och har som ledord 

“Träning som ger resultat”. Detta ledord stämmer precis med det Tingwall (2015) anser är viktigt 

att ett gym kommunicerar, att människan tränar för att nå ett visst mål eller resultat. Genom 
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denna position skiljer sig Actic från konkurrenterna där medlemmars resultat inte är väsentligt, 

och kan därmed enligt Edu & Negricea (2012) differentiera sig på marknaden. Genom att jobba 

för en personlig kontakt med medlemmarna, samt erbjuda alla nya medlemmar gratis 

instruktörsledda tillfällen underbyggs också deras filosofi. Den så kallade 1-4-12 metoden leder 

till att chansen att medlemmen stannar kvar och fortsätter sin träning ökar, och därigenom når de 

resultat de vill ha. Den personliga kontakten är också ett medel för att påverka konsumentens 

uppfattning och upplevelse av varumärket. Trots en medveten positionering från Actics sida var 

Tingwall (2015) osäker på vilken position Actic vill förmedla, vilket är förvånande med tanke på 

hans kunskap inom branschen. Om en person som är insatt i branschen är osäker på en stor 

aktörs position känns risken överhängande att även kunder inte vet vad de kan förvänta sig, och 

därmed inte övertygas om att deras behov kommer att tillgodoses. Detta är enligt Clifton et al. 

(2003) några av de främsta anledningarna till varför en medveten position är så viktig. Det kan 

alltså indikera att Actics försök att kommunicera sin position inte har lyckats fullt ut.  

 

Enligt Wallbrand (2015) är det hos Fitness24Seven inte medlemmarnas resultat som är viktigt. 

Istället läggs fokus på att den bästa träningen är den som blir av, och därför ska träningen ske på 

medlemmens villkor. Gymmets öppettider och tillgänglighet kommuniceras direkt genom 

logotypen för Fitness24Seven, och på så vis får konsumenterna en tydlig bild av vad tjänsten 

erbjuder. Även affischer utanför anläggningarna kommunicerar kedjans låga pris tydligt. 

Tillgängligheten, priset, och att träningen sker på medlemmens villkor är precis det som 

Wallbrand (2015) menar att är kärnan i Fitness24Seven. Därmed har Fitness24Seven en 

medveten positionering som är tydligt identifierbar för konsumenterna, och de sticker därmed 

enligt Jewell & Saenger (2014) ut gentemot de andra aktörerna. Att ständigt vara öppet och 

erbjuda låga priser bidrar dock till att en lägre service kan erbjudas. Det betyder att gymmen till 

stor del är obemannade, vilket är något som inte kommuniceras tydligt. Den låga servicegraden 

kan då komma som en överraskning för kunden, vilket i så fall innebär att Fitness24Seven 

misslyckas med att göra konsumenten medveten om vad som kan förväntas. 

5.3 Produkt 
En produkts eller tjänsts attribut avser dess konkreta kännetecken och avgör den funktionella 

användningen för kunden (Ghodeswar 2008). De produktattribut som samtliga studieobjekt har 

gemensamt är möjligheten att träna på gym samt gruppträningspass, dock har Fitness24Seven 

nackdelen att gruppträningspass endast erbjuds på vissa anläggningar. Enligt Aaker (2002) finns 

det möjligheter att sticka ut med sitt varumärke genom att tillhandahålla något som 

konkurrenterna inte gör, eller erbjuda något bättre.  Strandahl (2015) påpekar att som medlem 
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hos Actic ska även en möjlighet till att simma finnas, vilket ingen annan aktör erbjuder och 

därmed får dem att sticka ut på marknaden. Fokus på användning av instruktörer är ytterligare en 

faktor som kan få Actic att särskilja sig från sina konkurrenter, och dessutom ska deras 

maskinpark alltid vara bra och komplett. Hovstadius (2015) säger även hon att de har stora och 

bra gym, men det produktattribut som skiljer Friskis&Svettis från andra aktörer på marknaden är 

deras gympapass som håller väldigt hög kvalitet. Utöver gym och gruppträning erbjuder inte 

Fitness24Seven något extra inom träning, men med sina öppettider som sträcker sig dygnet runt 

särskiljer de sig i den aspekten från andra aktörer på marknaden.  

5.4 Märkesidentitet och varumärkespersonlighet 
Märkesidentitet är vad ett företag vill att varumärket ska stå för (Ghodeswar 2008), och i 

analysmodellen förklaras det av hur grundstenarna position och produkt uppfattas som helhet. 

Genom att kontrollera dessa kan gym uppnå den märkesidentitet som är önskvärd. Hovstadius 

(2015) betonar att Friskis&Svettis ska vara välkomnande för alla och förmedla att träning skapar 

glädje. Genom att positionera sig som en relativt billig aktör och erbjuda pass för personer med 

olika förutsättningar styrks dess märkesidentitet, som ska vara välkomnande för alla. Även 

gympan förstärker Friskis&Svettis syn på att träning enbart ska vara roligt och att inga krav ligger 

på medlemmen, då glädjen verkligen är i fokus och ingen vikt läggs på utseende och utförande. 

Enligt Melin (1999) är märkesidentiteten kopplad till de egenskaper aktören försöker applicera på 

sin produkt för att få den att uppfattas som önskvärt, och där går det att se en tydlig koppling 

mellan Friskis&Svettis filosofi och den märkesidentitet de förmedlar. 

 

I märkesidentiteten innefattas även varumärkespersonligheten (Freling & Forbes 2005), vilket är 

mänskliga egenskaper som varumärket har (Aaker 2002). Friskis&Svettis har värdeordet glädje 

som enligt Hovstadius (2015) är det ord föreningen helst vill bli förknippade med. Detta ord 

stämmer bra överens med föreningens ledord och förmedlas genomgående i bilder och 

marknadsföring, vilket medför att Friskis&Svettis glada varumärkespersonlighet blir tydlig. Detta 

personlighetsattribut kan enligt Ghodeswar (2008) skapa emotionella kopplingar till kunderna, 

vilket innebär att företaget genom det kan förstärka sin identitet och lyckas förmedla sitt 

varumärke. Hos Actic finns däremot ingen tydlig varumärkespersonlighet. Strandahl (2015) 

menar att Actic ska uppfattas som trevligt och välkomnande, men inget genomgående tema har 

påträffats i marknadsföringen för att förmedla detta. Personerna på bilderna i deras 

marknadsföring tränar fokuserat på gymmet och ledorden är “Träning som ger resultat”, vilket 

inte uppenbart stämmer med ett trevligt och välkomnande intryck. Däremot bidrar deras 

positionering och produkt, med fokus på personlig kontakt och instruktörer, till den trevliga och 
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välkomnande märkesidentitet som de eftersträvar. Då en stark varumärkespersonlighet bidrar till 

att ett företag kan differentiera sig på marknaden (Freling & Forbes 2005), skulle här ett mer 

medvetet och specifikt personlighetsattribut hos aktören leda till en bättre möjlighet att skilja sig 

från konkurrenterna. Detta gäller även för Fitness24Seven, som enligt Wallbrand (2015) ska ha 

ett vänligt varumärke. Vänlig är som hos Actic en väldigt generell personlighet, vilken heller inte 

syns genomgående i marknadsföringen och på så vis blir otydlig. Fitness24Seven lyckas dock 

bättre med sin märkesidentitet, tillgänglighet och prisvärdhet, som de lever upp till genom sin 

kommunikation av lågt pris och generösa öppettider. 

5.5 Varumärkesupplevelse 
För att analysera varumärkesupplevelsen har främst aktörernas hemsidor och utdelat material 

använts som grund, där både bilder och utseendet i övrigt har analyserats. Utöver det har besök 

hos anläggningarna bidragit till information om lokalernas utformning. Analysen är gjord utifrån 

kriterier som är kopplade till det som teorin menar är viktigt för kundens upplevelse av 

varumärket. Kriterierna är direkt kopplade till budskap, logotyp, märkesspecifika färger, 

teckensnitt, bilder, och andra grafiska symboler och former. En sammanställning av underlaget 

finns i tabell 2.  

 

Enligt Brakus et al. (2009) är det viktigt att färger är genomtänkta och genomgående i allt som 

företaget kommunicerar till kund. Undersökningen visar att alla aktörer har ett tydligt färgval i sin 

logotyp, och de valda färgerna är även genomgående i deras bilder och marknadsföring. 

Friskis&Svettis har exempelvis ett ljust färgtema som domineras av rött och vitt. Det syns i 

bilderna som används, som är ljusa med vit bakgrund, och även i lokalerna som har ett 

genomgående ljust tema med röda inslag. Enligt Hovstadius (2015) ska det röda i logotypen 

symbolisera blod och liv medan Wells et al. (2006) menar att röd färg förmedlar glädje, så 

färgvalet kan därför anses passande för vad Friskis&Svettis vill förmedla. Den aktör som sticker 

ut lite med sin kommunikation är Fitness24Seven, som använder sig av ett större antal färger och 

framförallt många olika typsnitt. Både färgerna orange och röd används frekvent och är färger 

med hög uppmärksamhetsgrad (Wells et al. 2006), vilket bidrar till att Fitness24Seven verkligen 

syns. Där har de lyckats med att utmärka sig, vilket Wallbrand (2015) menar är en tanke med 

färgvalet. Användandet av 4-5 olika typsnitt är däremot något som kan motverka en god 

upplevelse av varumärket, eftersom det ger en otydlighet i den form och design som företaget 

förmedlar (Brakus et al. 2009). 

 

För att förmedla rätt känsla av en varumärkesupplevelse är det viktigt att marknadsföringen har 
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en stark koppling till den självbild som målgruppen eftersträvar (Catalin & Andreea 2014). 

Eftersom de tre aktörerna riktar sig mot alla typer av människor, betyder det att sådant som 

bilder också måste tilltala alla. Samtliga aktörer har en medvetenhet om detta, och strävar efter att 

alla typer av människor ska synas i bilderna. Det bildmaterial som ligger till grund för 

undersökningen bekräftar också detta, spridningen av människotyper på bilderna är stor. Hos 

studieobjekten har dock inte alltid en tydlig bild av varumärket och varumärkespersonligheten 

förmedlats, vilket kan bero på att en självbild som alla eftersträvar är svårdefinierad och svår att 

förmedla. Därmed kan gymmens möjlighet att locka kunder på detta vis vara begränsad. Även 

Tingwall (2015) tar upp vikten av en genomtänkt bildmarknadsföring, och kritiserar användandet 

av bildbanker som ofta leder till att bilderna är för allmänna och opersonliga. Även om 

medvetenheten om bildernas påverkan är stor hos aktörerna så är möjligheten för lokalt anpassat 

bildmaterial relativt liten, eftersom alla tre aktörer ingår i kedjor. Undantaget är Hovstadius (2015) 

som menar att Friskis&Svettis i Uppsala helt har gått ifrån den centrala bildbanken eftersom den 

kommunicerar något de inte vill förknippas med, och de använder därför egna bilder. Det gör det 

möjligt att få en närmare koppling till målgruppen på den lokala marknaden, vilket kan gynna 

varumärkesupplevelsen.  

 

Eftersom möjlighet till provträning finns hos alla aktörer och används i stor utsträckning spelar 

även lokaler en stor roll för varumärkesupplevelsen, både för nya och befintliga kunder. Enligt 

Hultén et al. (2011) kan upplevelsen av lokaler påverkas genom främst utformning, färg-, och 

ljussättning. Något som framkommit vid intervjuerna är att aktörerna ofta tar över befintliga 

lokaler, vilket begränsar möjligheterna till att anpassa utformningen av dessa. Det är också något 

som Tingwall (2015) menar är vanligt bland gym i allmänhet. Undantaget är Friskis&Svettis tredje 

anläggning i Uppsala, som är ett nybygge och därför har kunnat utformas som önskvärt 

(Hovstadius 2015). Det, tillsammans med vad övriga intervjupersoner sagt, visar på att 

medvetenheten finns om vikten av lokalernas utseende. När det kommer till ljus och färgsättning 

av lokalerna har samtliga aktörer i stor utsträckning följt det genomgående temat de har i sin 

marknadsföring och på hemsidorna. Detta är enligt Brakus et al. (2009) fördelaktigt, då ett 

genomgående färgtema som passar ihop med företagets identitet får konsumenterna att lättare 

skapa sig en tydlig bild av företaget och dess varumärke. 
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6 Slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka hur större aktörer i gymbranschen arbetar med att 

bygga upp och förmedla sitt varumärke, och vilken medvetenhet det finns i detta arbete. Det som 

framgår är att samtliga aktörer ämnar tilltala en så stor målgrupp som möjligt, och därför vill att 

deras varumärken ska uppfattas som öppna och välkomnande för alla. Däremot finns en 

medvetenhet om att marknadsföringen bör anpassas för olika målgrupper, exempelvis genom 

användandet av speciella marknadsföringskanaler eller bilder. Andra mer avancerade former av 

målgruppssegmentering har dock inte framkommit i studien, vilket tyder på att utförligare 

segmenteringsstrategier saknas. För aktörerna finns det alltså en möjlighet till utveckling inom 

detta område. De tekniska framsteg som gjorts inom marknadsföring under de senaste åren, där 

exempelvis internetannonsering och reklam i sociala medier kan anpassas efter konsumenternas 

preferenser, ger möjligheter att segmentera efter fler variabler knutna till konsumenternas 

intressen. Detta kräver dock att mer kraft läggs på segmenteringsstrategier och genomförande, 

men ger möjligheter att förmedla individuellt anpassad kommunikation som är mer tilltalande för 

respektive individ.  

 

Vikten av målgruppssegmentering bekräftas av de svårigheter som har framkommit gällande att 

sprida ett unisont budskap som tilltalar alla, och samtidigt ger en tydlig bild av vad gymmet 

erbjuder och står för. Delvis kan det förklaras med att aktörernas positionering och produkt inte 

stämmer till fullo överens med dess märkesidentitet och varumärkespersonlighet. Trots att 

aktörerna vill attrahera alla, bidrar deras befintliga positioner till att de ändå väljs av olika typer av 

människor utifrån vilken identitet individerna eftersträvar. Det är uppenbarligen svårt att 

förmedla ett budskap som tilltalar alla, men det bör ändå övervägas hur 

varumärkespersonligheten överensstämmer med det som aktören vill förmedla. En tydligare 

varumärkespersonlighet, passande för aktörens position, skulle ge en tydligare bild för 

konsumenterna att identifiera sig med och därmed gynna företaget. Att varumärket kan ha den 

betydelsen, och att den kopplingen finns är dock inget aktörerna har visat någon medvetenhet 

kring.  

 

Andra styrkor och svagheter har kunnat identifieras i aktörernas förmedling av sitt varumärke. 

Det finns i samtliga fall en utarbetad strategi för hur varumärket kommuniceras, där kopplingen 

mellan det som aktörerna vill förmedla och det som faktiskt förmedlas genom bilder och 

kommunikation är tydlig. Återigen uppstår dock en problematik med att få kommunikationen att 

passa hela målgruppen, speciellt i kanaler såsom hemsidor där informationen ska tilltala alla. 
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6.1 Vidare forskning 
Denna studie har enbart behandlat hur större aktörer i gymbranschen arbetar med varumärken, 

utan att studera vad varumärket har för betydelse för konsumenterna då de väljer ett gym. 

Därmed skulle det vara intressant att även undersöka varumärkesaspekten från kundsidan. Det 

skulle kunna utformas som antingen en kvalitativ eller kvantitativ studie som fokuserar på hur 

kunderna uppfattar gyms varumärken, och vilken betydelse det har för deras val av gym. En 

ytterligare aspekt som kan vara av intresse för vidare forskning är hur mindre aktörer arbetar med 

sitt varumärkesbyggande. Urvalet av studieobjekt har för denna studie bestått av större aktörer på 

marknaden, och på så vis har studien endast ökat förståelsen för hur denna typ av aktör förhåller 

sig till varumärken. Därför skulle en sådan studie kunna bidra till en tydligare helhetsbild av 

varumärkesarbetet inom gymbranschen. 
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Appendix A: Intervjufrågor Hovstadius, Strandahl, 
Wallbrand 
Generellt 

• Hur länge har du jobbat på din position? 

• Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

• Vad har företaget för affärsidé? 

• På vilket sätt fungerar marknadsföringen, styrs det centralt eller har ni ett lokalt ansvar?  

Målgrupp (Ålder, kön, intressen, träningsbakgrund, livsstil) 

• Har ni några speciella målgrupper som ni riktar in er mot? 

• Vill ni attrahera någon speciell personlighet?  

• Finns det en typisk gymbesökare hos er? 

• Strävar ni efter att ha någon viss spridning av kön, ålder och liknande på ert gym? 

• Marknadsför ni er på samma sätt mot alla, eller har ni olika sätt för olika målgrupper? 

• Ser ni några svårigheter med att marknadsföra sig mot alla/olika? 

• Marknadsför ni er olika mycket vid olika tidpunkter på året?  

Positionering 

• Har ni någon medveten position på marknaden gentemot konkurrenter, exempelvis fylla 

en lucka som finns? 

• Hur försöker ni förmedla det? 

• Hur arbetar ni med er position när marknaden förändras? 

• Har ni någon uttalad prisstrategi? 

Marknadskommunikation 

• Vilka kanaler använder ni för marknadsföring?  

• Om ni har en slogan, vad är tanken med den? 

• Har ni någon tanke bakom vilka personer som är på annonseringsbilderna, och 

situationerna de är i? 

Produkt 

• Finns det något i det som gymmet erbjuder som ni känner sticker ut och ger er fördel 

mot konkurrenter? 

• Erbjuds speciella pass för att attrahera specifika målgrupper? 

• Har ni någon variant av provträning innan man blir medlem - som provvecka eller prova 

på? 

o Vet ni i vilken utsträckning det används? 
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o Är det något som känns viktigt för er? 

• Utformar ni era lokaler på något speciellt sätt för att medlemmarna ska trivas? 

o För att förmedla en viss känsla? 

Varumärke och märkesidentitet 

• Hur vill ni uppfattas utifrån? (Image)  

• Har ni ett medvetet varumärke, vad ska det i så fall förmedla? 

• Vad vill ni att kunder ska associera med ert varumärke? 

• Finns det någon tanke med färgval och utformning av er logotyp?  

• Hur vill ni att en medlem som tränar hos er ska känna sig? 

• Om ert gym hade en personlighet, vad skulle den vara då? 

• Finns det något mer du vill tillägga, om varumärkesuppbyggnad eller något annat? 
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Appendix B: Intervjufrågor Tingwall 
Generellt 

• Kan du berätta lite om KlubbSverige, vad är det? 

• Vad har du för huvudsakliga arbetsuppgifter där? 

Marknad 

• Hur ser gym-marknaden ut idag? 

• Vilka förändringar har skett det senaste årtiondet? (Konkurrens, typer av gym) 

Marknadsföring 

• Vad är det viktigaste marknadsföringen bör förmedla?  

• Hur bör marknadsföringen utformas?  

• Finns det några centrala delar som “måste finnas”? 

• Vad kan ett gym göra för att sticka ut i marknadsföring? 

• Vilka faktorer är de viktigaste för folk när de väljer ett gym? 

Målgrupp 

• Är det viktigt för ett gym att ha en viss målgrupp? Varför? 

• Bör marknadsföringen anpassas till respektive målgrupp? Hur? 

• Vilka svårigheter finns med att ha “alla” som målgrupp? 

Positionering 

• Hur bör gymmen förhålla sig till konkurrenter? 

• Hur ska de anpassa sig?  

Produkt  

• I stort, vad är viktigt i ett gyms erbjudande för att vara framgångsrikt? 

• Anpassas lokaler och färgsättning efter den image som gymmet vill förmedla? 

• Vilken betydelse har gymmets erbjudande för vilken målgrupp det attraherar? 

Varumärke 

• Vilken betydelse har varumärket för ett gym? (Dess image) 

• Hur kan gym arbeta med sitt varumärke, hur kan de jobba för att förmedla rätt image av 

sitt gym? 

• Hur kan gym använda marknadsföring för att påverka sitt varumärke? 

• På vilket sätt skiljer sig möjligheterna att arbeta med sitt varumärke mellan större och 

mindre aktörer? 

Aktörer i undersökningen 
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• Om du skulle beskriva följande gym utifrån deras varumärke, vad skulle du säga då? 

o Actic 

o Friskis&Svettis 

o Fitness24seven 

 


