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Sammanfattning 

Medan gymbranschen i Sverige domineras av gymkedjor som Friskis & Svettis och SATS, 

som erbjuder främst gymträning med mindre fokus på tilläggsprodukter för ett relativt lågt 

pris, domineras marknaden i Storbritannien av företag som t.ex. David Lloyd och Virgin 

Active. Där är priserna betydligt högre men förutom gymträning finns där även aktiviteter 

som t.ex. tennis, tillgång till simbassäng, spa, barnpassning och restaurang med fokus på hela 

familjen. Denna kvantitativa studie i form av konsument- och konkurrentundersökningar 

ämnade utreda den potentiella efterfrågan och marknadsmöjligheten för ett liknande koncept i 

Sverige, med norra Stockholm som utvald miljö.  

Studien visade att det finns viss potentiell marknadsmöjlighet för konceptet samt att intresse 

för konceptets attribut och tilläggsprodukter finns bland respondenterna. Dock är de 

tillfrågade respondenterna i synnerhet priskänsliga och nöjda med nuvarande 

träningsanläggning. Meningen med undersökningen var även att ta reda på vilka av de 

tillgängliga attribut och tilläggsprodukter som efterfrågades mest från respondenterna. 

Följande var med ordningsföljd mest intressanta; gym, spa/massage bastu och bubbelbad, 

racketsporter, simbassäng samt gruppträningar, yoga och danspass. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kommer en framgångsrik affärsidé på en marknad även vara framgångsrik på andra 

marknader? Nej, inte nödvändigtvis. Anledningar till att ett företag kan lyckas på en marknad 

men misslyckas på en annan är flera. Förutom att de politiska och ekonomiska 

förutsättningarna ska finnas i landet gäller det att produkten anses bättre av kunderna än de 

möjliga substitut som redan finns på marknaden. T.ex. råder det ingen tvekan om att DVD 

tekniskt sett är bättre än VHS. Ibland har dock konsumenter helt olika preferenser om vad de 

anser vara bäst och vad de värdesätter högst, t.ex. föredrar vissa gymträning medan andra 

föredrar lagsporter.  

Det är i dessa fall det är viktigt för företag att göra en marknadsundersökning för att mäta 

efterfrågans storlek samt försöka uppskatta riskerna med eventuell etablering på marknaden. 

Finns det en tillräckligt stor efterfrågan på produkten är detta en bra början för att analysera 

möjligheterna för företaget att framgångsrikt ta sig in på marknaden. 

Ett exempel på en affärsidé som är framgångsrik i några länder men inte nödvändigtvis är det 

i ett annat land gymbranschen i Storbritannien, som ser helt annorlunda ut gentemot den 

svenska. 

Gymbranschen växer stadigt i Sverige och trenden att träna på gym eller organiserat likaså. 

Totalt är ca 1,1 miljoner aktiva i någon typ av gym (Frisk och Folkhälsoinstitutet, 2013). 

Endast cirka 9 % svarar att de aldrig tränar eller utövar en idrott vilket är den minsta siffran i 

hela EU. Intresset ser inte ut att minska inom den närmsta tiden, och marknaden ser ut att 

fortsätta att växa. Studerar man aktörerna inom den svenska marknaden är dem de mest 

optimistiska i hela EU och nästan 90 % av dem estimerar en ökning av intäkter med minst 2,5 

% (Special Eurobarometer, 2013). 

De största aktörerna i Sverige är Friskis och Svettis med 529 579 medlemmar (Friskis & 

Svettis, 2013) och SATS med cirka 175 000 medlemmar bara i Sverige med ännu fler i hela 

Norden (SATS, 2014). De har ett relativt enkelt koncept som de flesta gym i Sverige 

använder. Det är gym kombinerat med olika typer av gruppträningar och om möjligt tillgång 

till personlig träning och i viss mån barnpassning, men annars är det inte mycket mer. 
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Jämför man de populäraste gymkedjorna på den svenska marknaden med de största 

gymkedjorna i Storbritannien har de ett helt annat koncept. På David Lloyd och Virgin Active 

i Storbritannien, de två gymmen med störst intäkter i Europa (Gronau, 2014), erbjuds träning 

av olika slag och plats för umgänge så att hela familjen kan tillbringa en längre tid i en 

exklusivare miljö. Genom att kombinera gymträning, spa, simhall, restaurang, racketsporter 

och aktiviteter för barnen m.m. i en och samma anläggning har de varit väldigt framgångsrika 

i Storbritannien (David Lloyd, 2014; Virgin Active, 2014). Affärsidén är värdeskapande för 

konsumenterna genom att kombinera ett stort utbud tilläggsprodukter och aktiviteter under 

samma tak.  

Någon direkt motsvarighet finns inte i Sverige. Sturebadet och Kungliga Tennishallen i 

Stockholm, någon golfklubb och möjligtvis studentgymmet Campus 1477 i Uppsala skulle 

möjligen kunna liknas med gymmen i Storbritannien även om det inte riktigt erbjuder samma 

utbud. En fråga man som intressent kan ställa sig är: Om det faktiskt inte finns något sådant 

koncept i Sverige, varför finns det inte om det är vanligt och populärt i andra länder? Kan det 

vara så att konsumenter i Sverige inte uppskattar denna typ av utformning av produkter lika 

högt som man gör i Storbritannien och andra länder? Innebär detta att det därmed inte finns 

någon efterfrågan, eller finns det en efterfrågan och ett behov som inte tas tillvara? 

1.2 Konceptet 

Vi har haft kontakt med konsultföretaget The Synthetic Family (fortsättningsvis kallat TSF) 

som efter att ha studerat de brittiska multigymmen David Lloyd och Virgin Active fick upp 

intresset för att starta en träningsanläggning i Sverige som liknar framför allt David Lloyds 

utformning. TSF ser dessa gymkedjor som de största förebilderna och anser att norra 

Stockholmsområdet skulle vara den bästa positionen att utgå ifrån. Detta på grund av pris- 

och inkomstnivåerna i det området i kombination med det hypotetiska priset för konceptet, 

som TSF menar troligen skulle vara ca 20 000 kr/år och familj. 

Konceptet är vad man i Storbritannien kallar för en Health Club, dvs. en typ av 

träningsanläggning med fokus på stort utbud och träning för hela familjen. Vanligt 

förekommande är ett gym i kombination med tennis- och squashbanor, simbassäng, spa och 

andra typer av behandlingstjänster, restaurang, lounge för umgänge med familj och vänner 

samt aktiviteter för barnen. Träningsaktiviteter i form av t.ex. simskola, dansklasser och 

gruppträningar för de lite äldre barnen samt lekrum och barnpassning för de allra yngsta 

barnen är vanligt. Detta för att få dit så många barnfamiljer som möjligt, då dessa annars kan 

http://www.davidlloyd.co.uk/
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förloras som kunder i stor grad på grund av svårigheten för många att hitta tid för träning när 

barnen är i en ålder då de inte kan stanna hemma själva utan tillsyn. På detta sätt kan 

föräldrarna träna samtidigt som barnen passas eller ägnar sig åt egna aktiviteter. Konceptet är 

även utformat för att vistas och tillbringa en längre tid på anläggningen. T.ex. ska det vara 

möjligt att träna, få massage, äta på restaurangen och koppla av i loungen under ett besök. 

Konceptet sätter egentligen inga gränser utöver vad som skulle kunna vara möjligt på en 

anläggning som denna, det är snarare vad kunderna efterfrågar som avgör. Vi har dock valt att 

utgå ifrån David Lloyds eget utbud som inspiration och bakgrund för problemformuleringen. 

Sammanfattningsvis kommer vi i fortsättningen att använda oss av beteckningen konceptet 

när vi hänvisar till en träningsanläggning som liknar David Lloyds och alltså inkluderar 

exempelvis ett gym, tennisbanor, simbassäng, spa, barnpassning, aktiviteter för barn, 

restaurang och lounge. Konceptet försöker även eftersträva en exklusivare stil med barnvänlig 

miljö och familjär stämning (Jonas Nyman, 2014).  

1.3 Forskningsfrågor 

Då detta koncept inte verkar existera i Sverige utifrån David Lloyds utformning, men 

samtidigt är framgångsrikt i såväl Storbritannien som andra europeiska länder leder detta 

resonemang fram till våra forskningsfrågor: 

1. Finns det utifrån en konkurrentstudie och konsumentundersökning av befintliga gym- 

och tennisklubbsmedlemmar i norra Stockholmsområdet en efterfrågan och 

marknadsmöjlighet för konceptet? 

2. Om efterfrågan finns, vilka attribut/tilläggsprodukter efterfrågas i sådana fall mest av 

konsumenterna utifrån enkätundersökningen? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka efterfrågan samt den potentiella marknadsmöjligheten för 

konceptet i norra Stockholmsområdet utifrån en konkurrentstudie och 

konsumentundersökning av befintliga gym- och tennisklubbsmedlemmar. Studien ämnar 

undersöka en bred konsumentgrupp med olika åldersfördelningar och civilstånd på ett flertal 

gym och tennisklubbar för att inte missa potentiellt sett intresserade konsumenter. 
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1.5 Avgränsning 

Med syftet i fokus valde vi på grund av begränsade resurser och tid att avgränsa oss. 

 Undersökningen avser endast fokusera på kunder och konkurrenter i norra 

Stockholmsområdet, då både vår intervjuperson och kontaktperson på TSF 

rekommenderade det området, och inte i övriga Sverige. 

 Denna undersökning inkluderar inte en komplett marknadsundersökning över hälso- 

och träningsindustrin i norra Stockholm, utan fokuserar på en konkurrentstudie och en 

konsumentundersökning av några utvalda anläggningar som vi anser vara de främsta 

konkurrenterna till konceptet. 

 En diskussion om huruvida koncept skulle vara vinstgivande är heller inte i fokus i 

denna studie och utelämnas därför, med undantag för redogörelsen och analysen om 

Porters teori där termen lönsamhet tas upp. 

1.6 Disposition 

Studien är uppdelad i sex kapitel. Efter inledningen finns ett teoriavsnitt där väsentlig teori för 

uppsatsen presenteras. Detta följs upp av ett metodavsnitt där arbetsgången gås igenom med 

såväl metodval samt metodkritik. Därefter följer en presentation och analys av resultatet från 

den empiriska studien, och sist en avslutande diskussion och slutsats. 

2. Teori 

Här presenteras teorin för att kunna svara på våra forskningsfrågor och syftet samt som 

underlag för kommande analys och slutsats. 

2.1 Marknadsmöjlighet utifrån marknadsundersökning 

I nästan alla lägen då man är en ny aktör på en marknad eller om man som befintlig aktör 

tänker göra en omstrukturering i företaget krävs en prognos över marknaden som företaget 

tänkt agera i. Ett sätt att göra denna prognos är att genomföra en marknadsundersökning. 

Genom att undersöka den existerande marknaden och dess aktörer får man bland annat en 

bättre uppskattning av sin egen produkts positionering och om det finns en efterfråga för den 

eller inte. (Walker et al. 2006).  
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En marknadsmöjlighet är ett tillfälle då en potentiell produkt kan tillfredsställa ett behov hos 

konsumenter som inte redan är uppfyllt, alternativt att den gör det bättre än konkurrerande 

produkter på den existerande marknaden (Kim, Lee & Park, 2013). Finns det alltså ett hål i 

marknaden, till exempel ett segment som ingen täcker, kan detta vara en marknadsmöjlighet 

enligt Kim, Lee & Park, (2013). Andra sätt att upptäcka en marknadsmöjlighet är att studera 

sociala trender, teknologisk utveckling samt tillväxtmarknader (O’Brien & Fadem, 1999). 

2.1.1 Porters Femkraftsmodell 

Femkraftsmodellen av Michael E. Porter (2008) är en välkänd modell för marknadsföring och 

strategiskapande. Med hjälp av fem olika marknadskrafter kan en aktör ta reda på hur attraktiv 

en specifik marknad är, i form av lönsamhet och utvecklingspotential. Alla krafter, som tas 

upp nedan, bör beaktas av en aktör för att maximera marknadsmöjligheten/lönsamheten då de 

tillsammans bidrar till den totala konkurrensen på marknaden.  

 

De fem krafterna är: 

 Konkurrens bland befintliga aktörer 

 Konkurrens från nya aktörer 

 Konsumenternas förhandlingskraft 

 Konkurrens från substitut 

 Leverantörernas förhandlingskraft 

 

Vi valde dock endast att redogöra för konkurrens bland etablerade aktörer, konsumenternas 

förhandlingskraft och konkurrens från substitut då dessa blir mest relevanta för vår studie. 

Dessa redogörs för nedan. 

 

Konkurrens mellan befintliga aktörer 

Denna kraft handlar mest om hur lönsamheten på en marknad påverkas av konkurrensen, som 

i sin tur genereras av olika orsaker t.ex. prisnedsättning, marknadsföringskampanjer, lansering 

av nya produkter och förbättrad service (Porter, 2008, s. 85). Hög konkurrens begränsar 

generellt lönsamheten på marknaden, även om konkurrens rörande andra aspekter än pris i 

mindre grad begränsar lönsamheten. Produktegenskaper, bra kundtjänst och service, 

leveranstider och ett starkt varumärke är exempel på faktorer som skapar värde hos 

konsumenterna. Företaget kan då i större grad förmå högre prisnivåer.  
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Porter menar även att rivalitet i sådan utsträckning kan öka värdet på produkten ifråga i 

relation till substitutprodukter (Porter, 2008, s. 86). 

 

Konsumenternas förhandlingskraft 

Denna kraft handlar om hur starkt inflytande konsumenter har över marknadens aktörer när 

det kommer till att pressa eller driva upp priserna (Porter, 2008, s. 83). Konsumenterna får 

aktörer att konkurrera med varandra genom att t.ex. efterfråga högre kvalitet på produkterna 

eller mer service. Detta sker om konsumenterna har en hög förhandlingskraft gentemot 

aktörerna, där styrkan på denna kraft ofta beror på storleken på konsumentgruppen men även 

andra faktorer kan påverka. Finns det t.ex. få konsumenter och/eller där varje konsument 

handlar i stor skala i relation till storleken på försäljarens utbud, stärker detta deras 

förhandlingskraft. En annan viktig faktor är huruvida marknadens produkter är 

standardiserade eller inte, alltså om en konsument lätt kan hitta likvärdiga produkter från en 

annan aktör, och därför ställer sig likgiltig till vilken denne handlar från. Detta sätter press på 

aktörerna att differentiera sig gentemot sina konkurrenter. Då priset spelar stor roll behöver 

detta faktum också beaktas. Konsumentgruppernas priskänslighet påverkas av olika faktorer 

(Porter, 2008, s. 84): 

 

1. Storleken på konsumenternas köp i relation till dess totala budget, där en större andel 

betyder högre priskänslighet. 

2. Konsumenternas förmögenhet, där mer förmögna konsumenter generellt sett är mindre 

priskänsliga och tvärtom. 

3. Produkten ifråga kan spara eller t.o.m. tjäna pengar åt konsumenten i framtiden p.g.a. 

dess förbättrade egenskaper. Detta faktum bidrar till lägre priskänslighet. 

 

Konkurrens från substitut 

Substitut är varor och tjänster som gentemot andra produkter tillfredsställer samma behov hos 

konsumenten, alltså antingen en direkt motsvarighet eller ett liknande alternativ (Porter, 2008, 

s. 84). T.ex. är videokonferenser ett substitut till affärsresor på samma sätt som e-post är 

substitut till expressbrev. När hotet från ett substitut är starkt, alltså när en produkt lätt kan 

bytas ut mot någon annan påverkas marknadens vinstpotential och priserna pressas. För att 

maximera lönsamheten är det alltså viktigt för aktörer att distansera sig från substituten 

genom t.ex. produktutveckling och bra marknadsföring. Hotet från substitut är starkt om:  
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1. Substitutprodukten erbjuder en mer gynnsam relation mellan pris och prestanda än 

jämförelseprodukten. 

2. Kostnaden för att byta till ett substitut är låg för konsumenten (Porter, 2008, s. 85). 

 

Det är även viktigt för aktörer att hålla sig uppdaterade på förändringar i andra branscher, då 

en produkt på en viss marknad kan bli ett substitut för en produkt på en annan marknad i 

framtiden (Porter, 2008, s.85).  

 

 

Figur 1. (Författarnas egen figur över Porters Femkraftsmodell). 

 

2.2 Attityd till nya produkter 

Bruce C.Y. Lee (2012) tar upp fyra olika aspekter som positivt eller negativt påverkar 

konsumenters attityd till en ny produkt. Han menar att ju positivare attityd konsumenterna har 

till en produkt desto större sannolikhet är det att de kommer köpa den.  

 

Uppfattning om användarvänligheten 

Om produkten anses komplicerad och svår att använda kommer konsumenterna att vara 

mindre benägna att testa den. Om produkten liknar andra produkter som konsumenterna är 

vana vid att använda kommer konsumenterna att vara mer benägna att pröva den. Det är alltså 
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viktigt för företaget ifråga att sätta sig in i konsumenternas situation när de designar sin 

produkt för att göra den så användarvänlig som möjligt (Lee, 2012, s. 10-11). 

 

Uppfattning om priset 

Konsumenterna kommer att försöka göra sin egen bedömning av vad den nya produkten är 

värd och därmed avgöra om priset är rimligt eller inte. Ofta relaterar konsumenterna priset till 

liknande existerande produkter för att kunna avgöra ifall det är värt att köpa den nya 

produkten eller inte. Vid tillfällen då det är svårt för konsumenten att sätta ett pris på 

produkten gäller det för företaget att motivera varför produkten är värd just det priset (Lee, 

2012, s. 11). 

 

Nöjdhet med existerande produkt 

Är konsumenterna nöjda med något av de existerande alternativen på marknaden är de mindre 

benägna att vilja byta till en ny produkt. Detta på grund av motvilligheten att byta sina vanor 

och sätta sig in i hur en ny produkt fungerar. Det gäller då för företaget att övertyga 

konsumenterna att den nya produkten faktiskt är bättre än existerande alternativ. Ett bra 

tillfälle att introducera en ny produkt på en marknad är när de existerande alternativen 

misslyckas med att tillfredsställa kundernas behov (Lee, 2012, s. 11). 

 

Riskbenägenhet 

Konsumenterna kommer att göra en uppskattning av de potentiella fördelarna med den nya 

produkten jämfört med existerande alternativ och sedan väga dem mot de potentiella 

nackdelarna eller riskerna. Om fördelarna anses överväga riskerna är det troligt att 

konsumenten kommer att testa den nya produkten. En konsument som är riskbenägen tenderar 

att våga testa nya produkter oftare än mindre riskbenägna konsumenter. Ett företag bör 

således alltid sträva efter att minska riskerna för konsumenterna för att fler ska våga testa 

produkten (Lee, 2012, s. 11-12). 

 

Syftet med denna uppsats är att bl.a. undersöka efterfrågan till konceptet. Då Lees teori 

handlar om konsumenters attityder till nya produkter anser vi att den passar ändamålet väl 

eftersom konceptet kan ses som en ny produkt på den svenska marknaden. 
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2.3 Tilläggsprodukter och värdeskapande 

2.3.1 Kärnprodukt i kombination med tilläggsprodukt 

En produkt består generellt sett av en kärnprodukt vilken är den direkta orsaken till att 

konsumenten köper produkten. Utöver kärnprodukten kan även produkten inkludera 

omkringliggande tilläggsprodukter som egentligen inte är direkt nödvändiga för 

kärnproduktens funktion (Grönroos, 2000). För en gymanläggning skulle detta innebära att 

man t.ex. har ett omklädningsrum med dusch och bastu i anknytning till gymmet. Det går att 

träna utan duschen (tilläggsprodukten), men man kan inte träna utan utrustningen 

(kärnprodukten). Tilläggsprodukten ses i detta fall som ett sätt att erbjuda besökarna 

bekvämligheten att kunna utnyttja den typen av facilitet i anslutning till träningen, vilket kan 

höja det upplevda värdet hos konsumenten (Grönroos, 2006).   

 

Enligt Woolf (2008) är det viktigt för varje företag att skaffa sig konkurrensfördel genom att 

differentiera sig från sina konkurrenter med hjälp av prisanpassning och/eller 

produkterbjudanden. Ett sätt för ett företag att göra detta är att erbjuda omkringliggande 

tilläggsprodukter (Carman & Langeard, 1980), och görs detta på ett effektivt och lyckat sätt 

höjer detta även det uppfattade värdet av kärnprodukten hos konsumenterna (Storey & 

Easingwood, 1998).  

2.3.2 Tjänsten lika viktig 

Den traditionella synen på marknadsföring baseras på utbytet av varor, medan modern 

marknadsföring menar att fokus istället borde ligga på tjänsten i anknytning till varan, och 

genom det skapas värde för kunden. T.ex. kan försäljningen av en borr ses som ett 

traditionellt utbyte av en vara, men processen som uppstår med kunskapen och informationen 

om hur man använder borren ses i detta fall som en tjänst (att få något borrat). Denna process 

är lika viktig som själva varan (borren) för att kunna utföra tjänsten (Grönroos, 2006). Det är i 

detta fall alltså borren och tjänsten i kombination som skapar värde för konsumenten.  

Enligt Vargo & Lusch (2004) skapas värde under hela produktprocessen, dvs. från stadiet då 

produkten skapas tills dess den konsumerats och utvärderats av konsumenten. De menar även 

att företag måste ha kunskap om hur deras kunder upplever och identifierar värde för att 

kunna skaffa sig en konkurrensfördel. Genom “co-creation” skapar företaget och kunden 

värde för varandra genom att företaget försöker skräddarsy produkten till varje enskild individ 

utifrån kundens preferenser (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Det är då inte bara kvalitéten 
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och priset som är avgörande för hur individen uppfattar värdet av produkten, utan även ett 

noggrant utformat val av tilläggsprodukter (Grönroos, 2006).  

2.4 Teorisammanfattning 

Det är idag viktigt för företag att såväl utföra marknadsundersökningar för att ta sig in på en 

marknad som det är att differentiera sig gentemot konkurrenterna för att stanna kvar och förbli 

lönsamma. Detta enligt moderna teorier inom marknadsföring. Vidare är det av stor vikt för 

företag inom serviceyrken att beakta värdeskapandet för kunderna som helhet vid 

produktutveckling och utformning av utbud. Det är numer inte bara slutprodukten eller varan i 

sig som skapar mest värde för kunderna, utan även processen och valet av tilläggsprodukter är 

väsentligt för att skapa så högt värde som möjligt för konsumenterna. Detta för att kunderna 

ska uppskatta den erbjudna produkten och på så sätt bli eller förbli nöjda och lojala mot 

företaget.   

3. Metod 

I detta avsnitt presenteras och förklaras hur de kvantitativa undersökningarna gick till, varför 

de gjordes och hur de kopplas ihop. Det tas även upp kritik mot den valda metoden. 

3.1 Tillvägagångssätt 

Då syftet med detta arbete är att undersöka gymmarknaden i ett försök att fastställa om 

efterfrågan för konceptet finns i Sverige, valde vi att göra en kvantitativ 

marknadsundersökning av deduktiv art med fokus på konkurrenter och konsumenter. Detta 

för att, som vi redogjort för i teoridelen, en marknadsundersökning är bra för att ta reda på hur 

den existerande marknaden ser ut, samt vad potentiella konsumenters inställning är till det nya 

konceptet. Detta är ett första steg för att bedöma huruvida det finns en marknadsmöjlighet 

eller inte. Mer specifikt, utöver våra samtal med vår kontaktperson på TSF, valde vi att utföra 

en intervju, en konkurrentstudie samt en enkätundersökning. Samtalen med vår kontaktperson 

och intervjun gjordes först och främst för att få bakgrundsinformation om konceptet. Denna 

information användes sedan även för att avgränsa marknaden och välja de anläggningar vi 

skulle använda i vår enkätundersökning, samt vilka frågor som ansågs intressanta. 

Enkätundersökningen är huvudundersökningen som ska stödja oss att svara på våra 

forskningsfrågor. Genom denna kvantitativa studie erhöll vi svar från flera platser och en 

större variation på respondenterna, vilket gav oss ett bra underlag för att göra en korrekt 

analys. 
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3.2 Kontakten med TSF 

Våra samtal med Hans Gunnarsson, delägare och gemensam grundare på TSF, skedde på 

telefon och via epost. Vi frågade honom grundligt om deras idé om konceptet, vilka aktörer 

på den svenska marknaden han ansåg vara de största i branschen och hur vi på effektivaste 

sätt skulle utforma vårt enkätformulär för kundundersökningen. Vi tog kontakt med Hans 

Gunnarsson ett antal gånger under arbetets gång och valde att ha en mer öppen dialog med 

honom om deras idé för att sedan även kunna stämma av eventuella frågor och oklarheter. 

3.3 Intervjun 

Intervjun gjordes med Jonas Nyman, medlem på David Lloyd Fitness Club i Bryssel (se 

bilaga 1). Syftet med intervjun var att få mer information och en bättre uppfattning om David 

Lloyds koncept samt hans syn på den svenska marknaden. Intervjun var även bidragande till 

hur frågorna i enkätundersökningen utformades. Intervjun genomfördes med hjälp av i förväg 

förberedda frågor via telefon. Intervjuaren tog anteckningar under samtalet. Intervjun som 

gjordes var något mellanting mellan en semi-structured och unstructured/in-dept intervju där 

målet med intervjun var att få ut så mycket fakta som möjligt avseende David Lloyd Fitness 

Club i Bryssel. Som Saunders beskriver i sin bok (Saunders, 2008) innebär en semi-

strukturerad intervju att man delvis förberett sig på frågor att ställa, men att man även kan 

lägga till frågor vid behov samt byta ut vissa frågor beroende på vem man intervjuar. Man bör 

antingen spela in samtalet eller ta anteckningar.  

 

Den ostrukturerade intervjumetoden är mer informell och här används sällan förberedda 

frågor inför intervjun. Dock krävs det att man har en tydlig uppfattning om vad eller vilket 

område man vill bredda sin kunskap inom. Man använder denna metod främst för att skaffa 

sig en djupare kunskap inom ett visst område som man själv är intresserad av. Poängen med 

denna metod är att man låter intervjuobjektet fritt redogöra för beteenden och egna tankar i 

större utsträckning, allt givetvis inom det valda ämnesområdet (Saunders et al. 2008). I 

intervjun frågade vi hur David Lloyd i Bryssel fungerar, vad det exakta utbudet är, hur 

mycket ett medlemskap kostar och vilken dess målgrupp är. Vi frågade även vad Jonas 

Nyman hade för uppfattning om ett liknande koncept i Sverige, med tanke på Stockholm som 

en första marknad samt vad som skulle vara viktigt att beakta. 
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3.4 Konkurrentstudien 

Syftet med konkurrentstudien är att kartlägga marknaden för att se vilka de potentiella 

konkurrenterna är. Genom att undersöka prisklasser och utbud kunde vi ta reda på hur de 

olika konkurrenterna skiljer sig gentemot konceptet. Vi fick då en tydligare bild av hur unikt 

konceptet skulle vara samt vilka styrkor och svagheter de skulle ha på den svenska 

marknaden. Utifrån idén om konceptet valde vi ut idrottsanläggningar (gym och 

tennisklubbar) som så bra som möjligt stämde in på konceptet vi valt att undersöka. Fakta om 

dessa togs från deras hemsidor, artiklar och branschrapporter. De kriterier vi valde att utgå 

ifrån var pris, utbud, popularitet och geografiskt läge.  

 

Då konceptet innehåller ett brett utbud konkurrerar det mer eller mindre med många olika 

aktörer inom flera olika träningsområden. Vi valde därför att begränsa oss till tennisklubbar 

och gym då huvudidén med konceptet ligger i blandningen av ett välutrustat gym och 

möjlighet till utövning av framförallt racketsporter samt aktiviteter och passning för småbarn. 

Därför bestämde vi oss för att undersöka kunderna på ”vanliga” samt något exklusivare gym 

och tennisklubbar i Stockholmsområdet.  

 

Tillsammans med Hans Gunnarssons (TSF) rekommendationer samt den exklusivitet och 

höga prisnivå konceptet ämnar att ha, valde vi att fokusera på anläggningar centralt och i 

förorter med högre inkomstklasser i norra Stockholm. Följande gym och tennisklubbar 

undersöktes; SATS, Friskis & Svettis, Balance, Metropolis Gym, Actic, LTK samt SALK. 

Nettoinkomster enligt Statistiska Centralbyrån med statistik från 2013 (SCB, 2015).  

3.4.1 Avgränsning – Idrottsföreningar 

I Sverige finns det många olika typer av idrottsföreningar som attraherar människor i alla 

åldrar och fungerar till viss del som substitut till gymträning. För att begränsa oss inom 

området för konkurrenter bortsåg vi från dessa mer indirekta konkurrenter. Syftet med 

idrottsklubben är inte bara träningen i sig utan även gemenskapen med dess aktiviteter som 

klubben erbjuder. Dessutom är tanken bakom konceptets utformning inte att erbjuda 

lagsporter som t.ex. fotboll och ishockey utan snarare racketsporter. Med detta sagt skulle 

fortfarande medlemmar i idrottsföreningar kunna vara medlemmar i konceptet. Vi drog 

slutsatsen att konceptet inte direkt skulle konkurrera med idrottsföreningar men är medvetna 

om att det idrottsföreningar skulle kunna fungera som substitut till konceptet enligt Porter 

(2008). 
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3.5 Enkätstudien 

Den kvantitativa enkätundersökningen, som är huvudfokus i vår undersökning, gjordes för att 

ta reda på vad konsumenterna hos de nuvarande huvudkonkurrenterna hade för attityd till 

konceptets utformning. De anläggningar vi valde att gå till var; SATS Stureplan, SATS 

Sollentuna, SATS Danderyd, Balance i Solna, Metropolis Gym i centrala Stockholm, Actic i 

Täby, Lidingö Tennisklubb och SALK i Bromma. Enkätfrågorna (se bilaga 2) utformades 

efter råd från Hans Gunnarsson, inspiration från Jonas Nyman samt informationen vi fick från 

konkurrentstudien. Bl.a. ingick frågor om hur nöjda konsumenterna var med deras nuvarande 

träningsanläggning samt hur mycket de kunde tänka sig att betala för konceptet. Detta för att 

koppla till teorin om attityder (se bilaga 2). Det ingick även frågor kopplade till teorierna om 

extra produkter och värdeskapande. Vi frågade bland annat om vilka de aktiviteter som finns i 

konceptet som respondenterna var intresserade av. Aktiviteterna ska ses som extra produkter 

som är till för att skapa ett högre värde av hela gymmet i kombination med kärnprodukterna 

gym och tennis. Enligt teorin om extra produkter är det viktigt för ett företag som vill 

differentiera sig bland konkurrenterna att erbjuda extra produkter, därför valde vi att fråga om 

intresset för andra attribut än just kärnprodukten gym eller tennis i vår enkät.  

 

Vi använde oss även av Ian Braces (2008) bok Questionnaire Design: How to Plan, Structure 

and Write Survey Material for Effective Market Research. Dels för att ta fram lättförståeliga 

frågor med tillräcklig avsmalning för att få så träffsäkra och tillfredsställande svar som 

möjligt, och dels för att försäkra oss om att respondenterna inte skulle avstå från att svara på 

grund av komplicerade och tidskrävande frågor. Enkäten testades av en pilotgrupp för att 

säkerställa kvaliteten varefter ändringar gjordes innan den riktiga undersökningen 

genomfördes. Därefter använde vi oss av ett enkätformulär som vi bad klubbmedlemmar på 

plats svara på. Vi använde oss av ett utskrivet formulär med 13 frågor (se bilaga 2), alla av 

enkel karaktär. Vi tog kontakt med en del företag om att få komma dit och dela ut enkäter till 

deras kunder, vilket inte var populärt. Endast SATS godtog detta och vi kunde på några av 

deras anläggningar därför med deras tillstånd stå i dessa lokaler och dela ut enkäterna. På 

resten av anläggningarna gick det bra att dela ut enkäter till kunderna på väg in och ut. De 

flesta anläggningarna hade bra och lämpliga utrymmen för att kunna genomföra 

undersökningen. Alla personer som medverkade kunde försäkra sig om att få vara anonyma. 
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3.6 Metodkritik 

 

Som alltid vid kvantitativa eller kvalitativa studier kan det förekomma skevhet i resultatet 

p.g.a. noggrannheten i undersökningen (Saunders et.al 2012). De mest förekommande 

begreppen i detta sammanhang är validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Generellt 

sett innebär validitet hur pass väl studien beskriver och återger verkligheten. Med andra ord 

anger detta hur bra insamlad data representerar det undersökta ämnet, d.v.s. 

om man har undersökt det man verkligen ville undersöka. Ju bättre validitet desto bättre 

beskrivning har man av hur studien avspeglar sig i verkligheten. Generaliserbarhet innebär 

huruvida studiens resultat kan generaliseras till andra relevanta grupper eller sammanhang. 

Reliabilitet talar om hur huruvida samma resultat skulle erhållas vid en ny liknande 

undersökning, vid ett senare tillfälle, av en annan forskare. Med andra ord, hur noggrann 

undersökningen var. Alltså är det viktigt att man utför studien med noggrannhet så att 

eventuella hot mot studiens reliabilitet undanröjs (Saunders et.al 2012 s. 192-194).  

 

På grund av att undersökningen genomfördes under slumpmässiga tidpunkter påverkades vårt 

slumpmässiga urval av detta, vilket ledde till att även reliabiliteten påverkades något. Vi 

försäkrade oss dock om att erhålla viss variation på tidpunkt på dygnet, åldersgrupper samt på 

de anläggningar vi gick till, och menar därför att reliabiliteten är hög. 

  

Angående validiteten kan vi relatera den till huruvida vår studie stämmer överens med 

verkligheten. I vårt fall med en enkätundersökning som val av studie, hur väl vi lyckats 

utforma frågorna och därigenom fått de svar vi behövde. Det resultat vi fått fram bör stämma 

överens med verkligheten väl. Då vi under intervjun antecknade det vårt intervjuobjekt sa, 

hävdar vi att vi uppnått hög grad av validitet därifrån. Å andra sidan utförde vi endast en 

personintervju vilket minskar graden av validitet något, eftersom enbart en personintervju inte 

är optimalt att applicera på hela populationen. För att diskutera generaliserbarheten skulle 

våra resultat möjligtvis inte stämma in i alla sammanhang som detta anger. Våra resultat 

skulle möjligtvis inte stämma in helt på andra målgrupper inom verksamheten, men då vi inte 

har för avsikt att undersöka dessa grupper, spelar detta mindre roll. Vi erhöll 106 svar på vår 

enkätundersökning vilket vi anser är tillräckligt då ett urval på 30 stycken anses tillräckligt för 

att kunna klassa populationen som normalfördelad (Saunders et.al 2012 s. 265-266). Ett urval 

på fler hade dock varit optimalt för studiens exakthet. 
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4. Empiri 

I detta avsnitt presenteras data från våra undersökningar. Först tas informationen från den 

semistrukturerade intervjun upp, därefter sammanställningen från konkurrentstudien och sist 

resultatet från enkätundersökningen. 

4.1 Informationen från intervjun 

Jonas Nyman, medlem på David Lloyd i Bryssel, klargjorde först och främst i samtalet att 

David Lloyd ursprungligen är från Storbritannien, men även finns i Belgien där Jonas numer 

bor med sin familj. Därefter berättade Jonas vilka gym han tränat på innan i Sverige, och 

klargjorde även här att det är dem han jämför med. Dessa var Friskis och Svettis, SATS och 

Balance. Han menade att David Lloyd främst har ett mycket större utbud, är väldigt 

barnvänligt och har en trevlig och avslappnad stämning, vilket han menade inte alltid är fallet 

på dyrare gym i Sverige. David Lloyd där Jonas är medlem ligger söder om Bryssels kärna, i 

ett herrgårdsliknande hus nära Waterloo. Följande saker finns tillgängligt på David Lloyd i 

Bryssel utöver själva gymmet: restaurang, TV-rum, barnpassning, lekrum, barnpool, 

simbassäng, bubbelbad, tre sorters basturum, 11 tennisbanor (inomhus och utomhus, även 

tillgängligt för barnen) och övriga aktiviteter för barnen i form av bl.a. teaterkurser och 

målerikurser. Medlemsavgiften för Jonas är ca 170 euro i månaden (ca 1600 kr, enligt 

växelkursen 2014-11-23), och då ingår eventuella besök med småbarn. Annars avser priset 

per vuxen person (Jonas Nyman, 2014).  

 

Enligt Jonas finns det inte något liknande gymkoncept i Sverige, där han tidigare varit 

gymaktiv i under flera år och han tror därför eventuellt att konceptet skulle fungera i Sverige 

p.g.a. sin unikhet. Han tvivlade dock på huruvida efterfrågan är tillräckligt stor. Hans 

argument var för det första att det råder signifikant skillnad i kultur och mentalitet mellan 

Sverige och Belgien (och även mellan Sverige och Storbritannien). T.ex. sa Jonas att det i 

Sverige är vanligt för barn och ungdomar att träna i olika typer av idrottsföreningar, vilket det 

inte är i Belgien och Storbritannien. Han drog slutsatsen att detta kan ge föräldrarna i England 

och Belgien en större anledning att ta med sig sina barn och ungdomar till 

träningsanläggningen dit de själva går, just pga. denna brist på idrottsföreningar. Detta var 

alltså en spekulation från Jonas sida. 
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4.2 Resultat från konkurrentstudien 

Här tas en sammanställning upp av de befintliga konkurrenterna (gym och tennisklubbar) vi 

valde att undersöka. Dessa passade bäst enligt våra kriterier om prisnivå, utbud och 

geografiskt läge in på konceptets planerade utformning. 

4.2.1 Gymmen  

Alla gym erbjuder gruppträning och personlig träning. Det är bara Actic som erbjuder 

simbassäng och endast Balance och Friskis & Svettis som erbjuder barnpassning. Yoga finns 

på 3 av 5 gym och specialträning för seniorer finns tillgängligt på 2 gym av 5. På 3 av 5 gym 

finns det tillgång till sjukgymnastik/rehab. Utöver detta erbjuder de olika gymmen bl.a. 

fystest, hälsotest, massage, kostrådgivning och löpning, dessa utspritt på en anläggning 

vardera (Actic, 2015), (Balance, 2015), (Friskis & Svettis, 2015), (Metropolis Gym, 2015), 

(SATS, 2015). Med alla gym inkluderade samt med hänsyn tagen till prisintervallen ligger 

genomsnittspriset för personlig träning på 778,50 kr/tim. och genomsnittspriset för ett 

medlemskap på 648 kr/månad. 

 

Gym Månadsavgift Pris för 

pers. 

träning 

Utbud 

Actic 379-499 kr beroende 

på läge 

625 

kr/tim. 

Gym, gruppträning, simhall, 

pers. träning 

Balance 595-1295 kr 

beroende på 

bindningstid, läge 

och typ av kort 

765 

kr/tim. 

Gym, gruppträning, pers. 

träning, massage, 

barnpassning, sjukgymnastik, 

kostrådgivning 

Friskis och 

Svettis 

133-246 kr beroende 

på typ av kort samt 

ålder. 

575 kr/ 

tim. 

Gym, gruppträningar, pers. 

träning, barnpassning, lekrum, 

träning för äldre, yoga etc. 

Metropolis 

Gym 

845-1350 kr 

beroende på typ av 

kort, guld eller 

platina. 

689-800 

kr/ tim. 

Gym, gruppträning, pers. 

träning, yoga, olika typer av 

rehab, fystest, hälsotest etc. 

SATS 465-675 kr beroende 

på läge och typ av 

kort 

700-850 

kr/ tim. 

Gym, gruppträning, pers. 

träning, sjukgymnastik, 

löpning, yoga, seniorer, familj 

etc. 

Tabell 1. Pris-och utbudslista för utvalda gym.  
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4.2.2 Tennisklubbarna 

Nedan presenteras data för de två tennisklubbarna vi undersökte. Sammanfattningsvis 

erbjuder båda tennisklubbarna tennisskola, utomhusbanor, fysträning och privatträning. 

Utöver detta erbjuder de båda klubbarna olika typer av racketsporter som komplement, där 

LTK erbjuder minitennis och SALK squash. Utifrån denna data är likheten stor vad gäller 

utbudet för båda klubbarna. När det kommer till priset är SALK aningen dyrare än LTK, 

speciellt terminsavgiften för tennisskolan där dess lägsta nivå är betydligt högre än den hos 

LTK. Även banhyran (per tillfälle) och årsavgiften är lite dyrare på SALK (LTK, 2015), 

(SALK, 2015). 

 

Tennisklubb Terminsavgift 

tennisskola 

Årsavgift 

medlemskap 

Pris för 

banhyra 

Utbud 

Lidingö 

Tennisklubb 

1880-4980 kr 

beroende på ålder 

samt antal 

tillfällen/vecka 

150-300 kr 

(junior/senior) 

70-235 kr Tennisskola, 

tennis, minitennis, 

utomhusbanor, 

rehab, fysträning, 

privatträning etc. 

SALK 4427-5000 kr 

beroende på 

junior/senior. Detta är 

det billigaste 

alternativet, 1 

gång/veckan. 

240-480 kr 175-330 kr Tennisskola, 

squash, 

utomhusbanor, 

fysträning, 

privatträning etc. 

Tabell 2. Pris- och utbudslista över valda tennisklubbar.  

4.3 Enkätstudien 

Totalt erhöll vi 106 svar på våra enkäter från 8 olika gym och tennisklubbar i norra och 

centrala Stockholmsområdet. För att få en tydligare bild av hur efterfrågan för konceptet 

egentligen såg ut bad vi kunder på de gym- och tennisklubbar vi valt att undersöka, att både 

välja vilka produkter de var intresserade av som konceptet skulle erbjuda, samt vilken 

månadsavgift de skulle kunna tänka sig att betala med dessa produkter inkluderade. 

Svarsalternativen var indelande i prisintervall där mindre än 1000 kr/månaden var det 

billigaste alternativet och mer än 1750 kr/månaden var det dyraste alternativet. 
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Diagram 1. Procent av de tillfrågade som var beredda att betala en viss summa för 

medlemskap hos ett gym liknande konceptet. 

4.3.1 Priskänslighet 

Av 106 respondenter var det enbart 7,5 % (8 st.) kunde tänka sig betala över 1500 kr/mån och 

lite mindre än 3 % (3 st.) valde det högsta prisintervallet på mer än 1750 kr/mån. Det var 

cirka 27 % som svarade att de kunde tänka sig att betala 1250 kr/mån eller mer och 46 % som 

var beredda att betala 1000 kr eller mer. Nästan 54 % kunde inte tänka sig att betala 1000 kr 

eller mer i månaden vilket var det billigaste alternativet (mindre än 1000 kr). Majoriteten av 

respondenterna (92,45%) kunde inte tänka sig att betala mer än 1500 kr/mån. För exakta 

siffror, se tabell 3 nedan. 

 

Prisintervall Relativ frekvens 

Mindre än 1000kr 53,77 % 

1000-1250kr 18,86 % 

1250-1500kr 19,81 % 

1500-1750kr 4,71 % 

Mer än 1750kr 2,83 % 

Tabell 3. Relativ frekvens för de olika prisalternativen. 

4.3.2 Nöjdhet på nuvarande anläggning 

Av respondenterna var det ca 35 % (37 st.) som var helt nöjda med deras nuvarande alternativ 

för gym och/eller tennisträning. De svarade alltså 5 av 5 på enkätens fråga om nöjdhet. 43 % 

(46 st.) svarade 4 av 5, 19 st. svarade 3 av 5 och endast 4 st. svarade 2 av 5. Som utläses i 
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tabellen nedan var de flesta nöjda med deras nuvarande träningsanläggning då totalt 78,29 % 

gav minst 4 av 5 i nöjdhet. Endast 3,77 % var mindre nöjda enligt frågans utformning 

(nöjdhet 1 eller 2 av 5). 

Nöjdhet Relativ frekvens 

5 34,90 % 

4 43,39 % 

3 17,92 % 

2 3,77 % 

1 0 % 

Tabell 4. Relativ frekvens för kundernas nöjdhet på nuvarande anläggning. 

4.3.3 Priskänslighet hos de nöjdaste kunderna  

Av de 37 respondenterna som var mycket nöjda med sin nuvarande anläggning (alltså svarat 5 

av 5 i nöjdhet) kunde vi utläsa följande. Det var 13 st. (37 %) som valde alternativet mindre 

än 1000 kr/månaden och 12 st. (34 %) som kunde tänka sig att betala 1000-1250 kr/månaden. 

9 st. (25,7 %) kunde tänka sig att betala 1250-1500 kr/månaden och 2 st. valde alternativet 

1500-1750 kr/månaden. En respondent kunde tänka sig att betala mer än 1750 kr/månaden. 

4.3.4 Samträning och barnpassning 

Av de 81 personerna (76,4%) som tillhörde antingen gruppen familj med barn, ensamstående 

med barn eller par utan barn, var det 60,5 % som tyckte att det var viktigt att kunna träna 

med sin partner och/eller barn. Av de respondenter som hade barn, 62 %, var det ca 20 % som 

var intresserade av barnpassning. 

4.3.5 Populäraste attributen 

När man tittar på resultaten av vilka delar av konceptet som de tillfrågade var intresserade av 

var ett välutrustat gym det överlägset populäraste svarsalternativet med 85 av 106 svar, det 

vill säga ca 80 %. Racketsporter, simbassäng samt spa och massage hade alla ca 40 % 

svarsfrekvens. Vidare är även gruppträningar, restaurang, sjukgymnastik, internet och 

personlig träning relativt populära med mellan 20 och 30 % vardera. För gruppträningar var 

intresset på drygt 31 %, internet/WiFi 25,5%, restaurang 24,5 % och personlig träning och 

kostrådgivning 23,5 %. Barnaktiviteter hamnade på ca 13 %, barnpassning på ca 12 % och 

lounge på 10 %. 62 % av respondenterna hade barn. Av dessa var det ungefär en femtedel (20 

%) som var intresserade av barnpassning och/eller aktiviteter för barn. För mer detaljer, se 

diagrammet nedan. 
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Diagram 2. Procent av vilka de populäraste extra produkterna var från enkätundersökningen, 

där respondenterna fick välja flera alternativ. 

4.3.6 Läget och parkeringsmöjlighet 

Angående den geografiska platsen för gymmet, var det jämnt mellan förortsalternativet och 

cityalternativet. 45 av respondenterna svarade förorten (42,45 %) och 44 svarade city (41,5 

%). Resten, 17 st. d.v.s. 16 % tyckte inte det var viktigt. På anläggningarna där intervjuerna 

gjordes ansågs 5 av dem vara lokaliserade i förorten och 3 i city. På t.ex. SATS Stureplan 

föredrog 10 av 11 st. city medan den elfte inte tyckte det var viktigt. På Actic i Täby ansåg 9 

av 13 st. att förorten var viktigast och resten tyckte inte det var viktigt. Stureplan ligger i city 

och Täby anses ligga i förorten. Utifrån dessa 2 platser kunde vi tyda en korrelation, nämligen 

att det läge respondenten föredrog stämmer överens med det läge som denne tränade på idag. 

Angående frågan huruvida en rymlig parkeringsplats var viktigt att ha tillgång till, tyckte 59 

% av respondenterna att det var viktigt, medan 41 % inte tyckte det.  

4.3.7 Andra aktiviteter också populära 

På frågan huruvida respondenten utövade någon annan idrott eller fysisk aktivitet utöver det 

som var aktuellt på anläggningen svarade 31 % att de regelbundet eller under en viss säsong 

brukade löpträna. Totalt var det 64 % av alla respondenterna som löptränade och/eller utövade 

annan fysisk aktivitet. Med avdrag för andelen som löptränade var det ändå 48 % av dem som 
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höll på med någon fysisk aktivitet eller idrott som inte redan fanns inkluderat bland enkätens 

svarsalternativ.  

5. Analys 

I detta avsnitt analyseras konceptet med hänsyn till empirin och teorin för att besvara syftet 

med studien. Forskningsfrågorna huruvida konceptet har en möjlighet på marknaden, om 

efterfrågan finns, samt vilka produkter som efterfrågas mest tas upp.  

5.1 Attityder 

Utifrån studiens enkätundersökning visade det sig att ca 54 % av respondenterna valde 

alternativet mindre än 1000 kr/månaden som pris för ett medlemskap hos konceptet. Faktum 

var att totalt 92,45 % inte kunde tänka sig att betala mer än 1500 kr/månaden. Detta tyder på 

en hög priskänslighet och därigenom en viss attityd rörande priset hos de tillfrågade 

konsumenterna inom gym- och tennisbranschen. Enligt Bruce C.Y. Lees teori om attityder till 

nya produkter är priskänslighet en av faktorerna som positivt eller negativt påverkar 

konsumenternas attityd till den nya produkten. Konceptet ses utifrån respondenterna i studiens 

fall som en ny potentiell produkt på marknaden och här får alltså Lee sin tes styrkt. Enligt 

aspekten om priskänslighet gör kunderna en rimlighetsbedömning av priset där denna sedan 

påverkar kundens intentioner att köpa produkten eller inte (Lee, 2012). Enligt data från 

enkätundersökningen om prisalternativen ter det sig som att konsumenterna tycker de lägre 

prisintervallerna är de mest rimliga för konceptet. Vidare är konsumenterna enligt Lee mindre 

intresserade av att prova nya produkter om de redan är nöjda med existerande alternativ. Från 

vårt resultat ser man att respondenterna generellt är mycket nöjda med sin nuvarande 

träningsanläggning (78,29 % gav minst 4 av 5 i nöjdhet, och totalt 96,21 % gav en 3a eller 

högre). Enligt Lee är de tillfrågade konsumenterna i undersökningen alltså mindre benägna att 

testa konceptet som potentiell produkt, vilket i sin tur skapar en negativ attityd till konceptet.  

 

5.2 Differentiering, tilläggsprodukter och värdeskapande 

Genom att utföra konkurrentstudien fick vi svar på vilka konkurrenter på marknaden 

konceptet potentiellt sett skulle konkurrera mest med, givet kriterierna pris, popularitet, utbud 

och geografiskt läge. Vi fick då reda på vilka produkter dessa aktörer erbjöd och kunde då 

jämföra med konceptets potentiella utbud. Enligt Walker et al. (2006) hjälper detta ett nytt 

företag att uppskatta deras egna produkters positionering och huruvida efterfrågan för dessa 



26 
 

finns eller inte. Då vi undersökte den existerande gymmarknaden och fick värdefull 

information ger detta stöd åt Walker et al. (2006) teori. Enligt Woolf (2008) är det viktigt för 

ett företag att differentiera sig från sina konkurrenter för att skaffa sig en konkurrensfördel på 

marknaden. Detta gör konceptet via dess attribut och tilläggsprodukter.  

 

Utifrån enkätundersökningen fick vi fram att ca 80 % var intresserade av gym och ca 42 % var 

intresserade av spa, bastu och bubbelbad. Intresset för racketsporter låg på ca 38 % och för 

simbassäng ca 37 %. Utöver detta hade mellanskiktet av alternativen mellan 20-30 % 

svarsfrekvens medan de minst intressanta attributen landade på mellan 10-13 %. Detta tyder 

på intresse för tilläggsprodukter. Woolf (2008) och Carman & Langeard (1980) hävdar att 

konceptets differentiering givet enkätens utformning av tilläggsprodukter på detta sätt då 

skulle ha konkurrensfördel på marknaden. Enligt Grönroos (2006) teori skulle kärnprodukten 

i kombination med tilläggsprodukter i detta fall skapa högre värde för konsumenterna. Utförs 

detta på ett effektivt sätt finns även möjlighet till högre uppfattat värde av kärnprodukten 

(dvs. gymmet eller tennisen i detta fall), i enlighet med Storey & Easingwood (1980).  

 

Enligt Vargo & Lusch (2004) skapas värde under hela produktprocessen, där Prahalad & 

Ramaswamy (2004), menar att företaget och kunden tillsammans skapar värde utifrån ett väl 

skräddarsytt produktutbud enligt kundens egna preferenser. Konceptets ändamål är att erbjuda 

ett stort utbud av attribut och tjänster på plats, där vissa attribut passar en viss målgrupp 

medan ett annat attribut passar en annan målgrupp. Genom detta upplägg skulle konceptets 

alla kunder bli nöjda utifrån olika preferenser då de alla kan välja från olika 

utbudsmöjligheter. Enligt Grönroos (2006) är i detta fall inte bara pris och kvalitet viktiga 

attribut för att skapa värde hos konsumenten, utan även erbjudandet av tilläggsprodukter. 

Enligt dessa teorier skulle konceptet med utformning och egenskaper som detta bidra till 

värdeskapande för konsumenterna.  

5.3 Porter och potentiell marknadsmöjlighet 

Vid hård konkurrens om pris på en marknad minskar lönsamheten enligt Porter (2008), även 

om konkurrens rörande andra aspekter än pris dock inte minskar lönsamheten lika mycket. 

Han nämner att konkurrens med hjälp av produktegenskaper kan öka lönsamheten, och vidare 

kan produktegenskaper, bra kundtjänst och service samt ett starkt varumärke skapa värde hos 

konsumenterna. Företaget kan då förmå sig att ta ut högre priser. Priset för konceptet är 

relativt högt vid jämförelse med gymmen från konkurrentstudien, dock strävar konceptet efter 
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att konkurrera med hjälp av produktegenskaper, ett starkt varumärke samt att erbjuda bra 

service. Enligt Porter (2008) skulle därför konceptet kunna ta ut ett högre pris, vilket gynnar 

konceptet. 

 

Stor konsumentgrupp 

Gymmarknaden i Sverige består av många aktörer som konkurrerar om kunderna, där vår 

konkurrentstudie bestod av 5 gymanläggningar och 2 tennisklubbar. Enligt Frisk och 

Folkhälsoinstitutet (2013) finns det närmare 1,1 miljoner aktiva i Sverige, där endast 9 % inte 

är fysiskt aktiva vilket är den minsta siffran i hela EU. Detta tyder på en mycket stor 

konsumentgrupp i gymbranschen. Enligt Porter (2008) bidrar en stor konsumentgrupp till 

lägre förhandlingskraft hos konsumenterna. Man behöver då differentiera sig mot 

konkurrenterna för att komma bort från de standardiserade produkterna och därmed minska 

konsumenternas förhandlingskraft. Konceptet erbjuder en unik kombination av hög service 

och produktutbud, och blir på så sätt mer handlingskraftigt gentemot både konkurrenter och 

konsumenter, vilket ger stöd åt Porters teori.  

 

Substitut  

Porter menar även att konkurrens från substitut är en viktig faktor som påverkar lönsamheten 

och utvecklingspotentialen på marknaden, där substitut är produkter som tillfredsställer 

samma behov hos konsumenten, antingen som direkt motsvarighet eller som liknande 

alternativ. Vår enkätundersökning påvisade att 31 % av respondenterna ibland eller mer ofta 

löptränade, vilket i vårt fall ses som ett substitut till konceptet. Även andra fysiska aktiviteter 

är i detta fall substitut till konceptet och siffran för löpträning och andra fysiska aktiviteter 

visade hela 64 %. Erbjuder i detta fall substituten en mer gynnsam relation mellan pris och 

prestanda och/eller om kostnaden för att byta till dessa substitut är låg, tyder detta enligt 

Porter på att hotet från dessa substitut är starkt. Porters teori får stöd och bekräftar att 

konceptet behöver beakta hotet från substitut och distansera sig från dessa genom 

marknadsföring och produktutveckling för att maximera lönsamheten och 

marknadsmöjligheten. Även Kim, Lee & Park (2013) menar att konceptet behöver 

tillfredsställa konsumenternas behov bättre än konkurrenterna och därmed även substituten 

för att ha en marknadsmöjlighet. Då konceptet skulle göra detta i form av sitt unika 

produktutbud (i form av noga utvalda tilläggsprodukter som enkäten gav svar på) samt goda 

service, har det i enlighet med författarna Kim, Lee & Park en marknadsmöjlighet samt 

konkurrensfördel (Carman & Langeard, 1980). 
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6. Slutsatser 

6.1 Besvarande av forskningsfrågorna 

Syftet med studien var att utreda efterfrågan samt den potentiella marknadsmöjligheten för 

konceptet i norra Stockholmsområdet, där en bred konsumentgrupp skulle undersökas för 

maximal träffsäkerhet. Studien ämnade även kartlägga vilka attribut/tilläggsprodukter 

respondenterna verkade efterfråga mest. Forskningsfrågorna kan utifrån studiens olika 

undersökningar därför besvaras enligt följande. 

 

1. Finns det utifrån en konkurrentstudie och konsumentundersökning av befintliga gym- 

och tennisklubbsmedlemmar i norra Stockholmsområdet en efterfrågan och 

marknadsmöjlighet för konceptet? 

Resultatet visade att respondenterna i undersökningen i synnerhet var priskänsliga för 

konceptet samt mycket nöjda med deras nuvarande träningsalternativ, även om de nöjdaste 

respondenterna inte var lika priskänsliga i relation till alla respondenter. Sammantaget tolkas 

detta som att respondenterna utifrån dessa aspekter uppvisade en negativ attityd till konceptet. 

Emellertid kunde resultatet från enkäten påvisa att intresse för attributen/tilläggsprodukterna 

fanns. Detta tyder på en viss efterfrågan, konkurrensfördel samt marknadsmöjlighet enligt 

valda teorier, givet konceptets differentiering gentemot konkurrenterna. 

2. Om efterfrågan finns, vilka attribut/tilläggsprodukter efterfrågas i sådana fall mest av 

konsumenterna utifrån enkätundersökningen? 

Av enkätundersökningens fråga om potentiella attribut och tilläggsprodukter erhöll vi en bred 

spridning av intresset för dem. Vi kunde dock få fram att alternativet gym överlägset var det 

mest populära attributet att ha med på en anläggning liknande konceptet. Med ca 80 % 

svarsfrekvens var det dubbelt så populärt som både racketsporter, simbassäng samt spa, bastu 

och bubbelbad, även om visst intresse för dessa fortfarande fanns (ca 37-42 %). Även 

alternativet gruppträningar, yoga och danspass var relativt populärt med ca 31 % 

svarsfrekvens. Därefter kom de resterande alternativen, från ca 25 % svarsfrekvens ner till ca 

10 % svarsfrekvens, vilket tolkas som en begränsad efterfrågan på dessa.   

6.2 Diskussion 

Först och främst har denna studie frambringat många intressanta upptäckter och data inom 

området. Vi valde att ta reda på om det för gymbranschen i Sverige verkade finnas intresse för 
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nytänkande och adaption av utländska alternativ när det kommer till träning för hela familjen, 

eller om marknaden redan är ”mättad”. Enligt de data vi erhållit går det att argumentera för 

båda alternativen. Som argument för konceptet är intresset för olika attribut och 

tilläggsprodukter samt bristen på nuvarande motsvarigheter. Det som talar emot konceptet är 

respondenternas priskänslighet samt deras belåtenhet med nuvarande träningsalternativ. 

 

Trots respondenternas priskänslighet var det totalt ändå 27 % som kunde tänka sig att betala 

1250 kr/mån eller mer i intervallet från mindre än 1000 kr till mer än 1750 kr. Inom samma 

intervall var det hela 46 % som var beredda att betala 1000 kr eller mer. Detta i kombination 

med intresset för attributen och tilläggsprodukterna pekar därför på ett visst 

intresse/efterfrågan för konceptet, även om det också pekar på betydelsen av att begränsa 

priset för att attrahera fler målgrupper.  

 

Beträffande intresset för de olika attributen och tilläggsprodukterna har vi insett att viss kritik 

går att rikta mot vårt tillvägagångsätt, där vi för enkätstudien valde ut 6 gym och 2 

tennisklubbar. Detta kan ha haft viss inverkan på resultatet. Att attributet gym skulle få en 

relativ svarsfrekvens på ca 80 % av konsumenterna är mindre troligt om fördelningen mellan 

gym och tennisklubbar varit jämnare. Samtidigt borde då även intresset för racketsporter 

rimligen varit högre om fördelningen mellan gym och tennisklubbar varit jämnare.  

 

Angående valet av det geografiska läget för undersökningen går det att i enlighet med Porters 

(2008) teori om konsumenters priskänslighet, argumentera för att valda delar av norra 

Stockholmsområdet, med dess höga inkomstnivåer (SCB, 2015) (med statistik från 2013) bör 

vara det bästa geografiska läget för konceptet (med dess relativt höga prisnivå). Enligt Porters 

teori är konsumenter med högre förmögenhet generellt sett mindre priskänsliga. Detsamma 

gäller när konsumentens utgifter är mindre i relation till dennes förmögenhet (Porter, 2008). 

Detta tyder på att konsumenter i områden med högre inkomstskikt generellt sett bör vara 

mindre känsliga till en högre prisnivå.  

 

Det var nästan helt jämnt mellan alternativen city och förort, även om undersökningen 

utfördes på 5 platser som anses vara förorter och 3 platser man anses vara city. Korrelationen 

mellan det läge respondenten föredrog och det läge denne tränade på idag, tyder på att det 

rimligtvis spelar mindre roll huruvida konceptet skulle ligga i city eller förorten, eftersom 

konsumenterna verkar vilja träna där de befinner sig idag.   
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Priserna vi frågade om gällde per enskild person. Dock använder sig David Lloyd av 

paketpriser för barn, par och familjer vilket kan vara ett bra alternativ för konceptet, speciellt 

när ca 60 % av de som hade barn och/eller partner svarade att de tyckte det var viktigt att 

kunna idrotta med sin partner och/eller barn. 

 

Ett resonemang angående den starka föreningskulturen i Sverige bör även göras. Enligt Jonas 

Nyman har föräldrarna i Belgien och Storbritannien ett starkare incitament att ta med deras 

yngre barn och ungdomar till träningslokalen dit de själva går, kanske pga. bristen på 

idrottsföreningar. Då många barn och ungdomar i Sverige är medlemmar i idrottsföringar kan 

detta ge svar på den låga andelen respondenter som värdesatte barnaktiviteter och 

barnpassning, enbart ca 20 % av de som hade barn (vilket var 62 % av hela urvalet), samt 13 

% resp. 12 % av alla respondenter. Detta tyder på en tradition och kultur som kan vara svår att 

anpassa sig till och bör därför beaktas. 

 

Enligt Lee (2012) är konsumenternas attityd till en ny produkt mer positiv om den uppfattas 

som lätt att förstå och använda och/eller om den verkar prisvärd. Användarvänligheten har vi 

inte kunnat undersöka men ett sätt att prova konsumenternas generella attityd till en ny 

produkt är att låta dem prova den gratis eller till rabatterat pris under en begränsad tid. 

Kunderna skulle då kunna skaffa sig en bättre uppfattning om produkten, hur användarvänlig 

den är, hur prisvärd den är samt vilka fördelar och ev. risker/nackdelar den ger. I vårt fall 

skulle olika erbjudanden och/eller provveckor hos konceptet vara ett sätt att marknadsföra sig 

och därigenom locka fler målgrupper. 

 

Vi erhöll 106 svar från konsumenter via en kvantitativ undersökning och fick via detta i 

kombination med en kvantitativ konkurrentstudie intressanta data samt mycket erfarenheter. 

För framtida undersökningar och forskning kring området hävdar vi att en mer omfattande 

marknadsundersökning med likväl en kvalitativ studie skulle vara intressant att inkludera. 

Detta även för att med ytterligare övertygelse utröna hur framgångsrikt detta koncept skulle 

vara på den svenska marknaden. Vi hoppas att denna studie varit av intresse och att den kan 

inspirera till vidare studier inom träningsbranschen. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1  

Intervjufrågorna till Jonas Nyman 

Är det David Lloyd du är medlem på? 

Vad är skillnaden mellan gymmet där och Sveriges gym generellt? 

Vad saknas här i Sverige tycker du? 

Vad för attribut skulle behöva implementeras för att starta ett liknande gym i Sverige? 

Vad är prisklassen på ditt gym? 

Vad exakt finns tillgängligt? 

Fungerar det bra med familjerna och barnen? 

Vilka personer går dit mest/är kunder? 

Hur många medlemmar har de på den anläggningen du går på? 

Var ligger gymmet, i innerstan eller förorten? 

Typ på medlemskap och övriga alternativ? T.ex. dagskort, kort för olika typer av aktiviteter 

eller ett kort för allt? 

Tror du det skulle funka i Sverige? 

Tips på personer att fråga i vår undersökning? 
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Bilaga 2 

Enkäten om träningspreferenser 

Kön? 

 Man  

 Kvinna  

Ålder? 

  

Civilstånd? 

 Singel  

 Ensamstående med barn  

 Par utan barn  

 Familj med barn  

Är det viktigt för dig att kunna idrotta tillsammans med din partner/barn? 

 Ja  

 Nej  

 Har inte familj  

Hur nöjd är du med denna anläggning? 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls nöjd 
     

Mycket nöjd 

 

Vilka andra idrotter eller fysiska aktiviteter utövar du regelbundet eller under viss säsong? 

 

När tränar du helst? 

 Vardag innan lunch  

 Vardag lunch-eftermiddag  

 Vardag kväll  
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 Helger innan lunch  

 Helger lunch-eftermiddag  

 Helger kväll  

Hur många gånger i veckan tränar du ca? 

 mindre än 1  

 1-2  

 3-4  

 5-6  

 7 eller fler  

Om du själv fick kombinera utbudet på en träningsanläggning, vilka av dessa skulle vara av 

intresse? 

 Välutrustat gym  

 Tillgång till racketsporter t.ex. tennis badminton och squash  

 Simbassäng  

 Spa/massage bastu och bubbelbad  

 Sjukgymnastik och rehabilitering  

 Personlig träning och kostrådgivning  

 Gruppträningar yoga och danspass  

 Barnpassning och lekrum för yngre barn  

 Barnaktiviteter t.ex. gymnastik simskola och tennisträning  

 Lounge med radio och TV  

 Restaurang  

 Tillgång till internet/WiFi  

 Övrigt:  
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Om allt ovan fanns tillgängligt, vilken månadsavgift skulle vara din maxgräns för ett 

medlemskap? 

 mer än 1750kr  

 1500-1750kr  

 1250-1500kr  

 1000-1250kr  

 mindre än 1000kr  

Skulle en rymlig parkeringsplats vara viktigt för dig? 

 Ja  

 Nej  

Vilket läge skulle vara bäst för dig? 

 City  

 Förort  

 Inte viktigt
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