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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lojala Friskis & Svettis medlemmar i 
Karlstad är och vidare varför de är lojala. Lojala kunder leder till lönsamhet. Med en 
lojal kundbas minskar kundomsättningen, vilket gör att företaget inte ständigt måste 
attrahera nya kunder.  
 
I vår uppsats har vi använt oss av en kvantitativ metod. Vi har skickat ut en enkät till 
ett urval av 600 av Friskis & Svettis medlemmar. 200 av dessa ingår i analysen. 
Enkätens frågor baserar sig på ett antal utvalda lojalitetsteorier. Teorierna belyser 
kundlojalitet, metoder som används för att mäta kundlojalitet, samt lojalitetsfaktorer. 
Lojalitetsfaktorerna är kundtillfredsställelse, rykte, pris, känslomässigt och 
beräknande engagemang och lojalitet.  
 
Slutsatsen av undersökningen är att Friskis & Svettis medlemmar är lojala. 
Tillfredsställelse med Friskis & Svettis påverkar denna lojalitet i stor grad. 
Känslomässiga faktorer, såsom identifiering med Friskis & Svettis värderingar och 
engagemang påverkar medlemmarnas lojalitet i större utsträckning än 
bekvämlighetsfaktorer och materiella incitament. 
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1. INLEDNING 
 

I detta kapitel kommer vi att ge en inledande beskrivning av det ämnesområde 
uppsatsen behandlar. Vi börjar med att presentera bakgrunden till de problem och 
möjligheter som Friskis & Svettis ställs inför idag. Vidare formuleras problemet, samt 
syftet med undersökningen. Slutligen redogör vi för hur uppsatsen är disponerad. 

 

1.1 Bakgrund 
 
En lojal kund är en kund som över tiden anlitar ett företag för att tillfredsställa hela – 
eller en betydande del av – sitt behov av de produkter och tjänster som täcks in av 
företagets erbjudande och som endast i undantagsfall anlitar en annan leverantör 
(Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004). Kundlojalitet har på senare år kommit att hamna i 
fokus för allt fler marknadsförare och företeelser som lojalitetsprogram, RM 
(Relationsmarknadsföring), och CRM (”Customer Relationship Management”) har 
fullkomligt exploderat i omfattning (Holger & Holmberg, 2002). Det grundläggande 
antagandet bakom de flesta av dessa satsningar är att lojala kunder, som återkommer 
över en längre tid, leder till lönsamhet (Söderlund, 2001). En lojal kundbas minskar 
kundomsättningen, vilket gör att företaget inte ständigt måste attrahera nya kunder 
(Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004). Då kostnaden av att attrahera en ny kund är hela 
fem gånger så stor som kostnaden av att hålla kvar en redan existerande kund, 
minskar kostnaderna för marknadsföringen (Kotler, 1996). Eftersom kundbasen är 
känd minskar “spillet” i marknadsföringen - företagets kommunikation når rätt 
mottagare – vilket leder till kostnadseffektivitet (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004). 
 
De direkta effekterna av kundlojalitet är främst intäkter från återköp, minskade 
kostnader att attrahera nya kunder och intäkter genererade genom “cross-selling” 
(Johnson & Gustafsson, 2000). Men kundlojalitet är viktigt även av andra orsaker.  
Lojala kunder är mer erfarna, vilket leder till högre effektivitet i betjäningen 
(Söderlund, 1997). Lojala kunder är också mer engagerade och kan bidra vid 
produktutveckling. Vidare rekommenderar lojala kunder ofta till andra kunder (word-
of-mouth), vilket ger en sorts “gratis” marknadsföring (Feurst, 1999). Att lojala 
kunder talar väl om företaget är positivt, då det på sikt kan komma att förbättra 
företagets renommé och rykte (Söderlund, 1997). 
 
Att minska sin kundomsättning, genom att hålla kvar sina redan befintliga kunder och 
därigenom bygga upp en lojal kundbas, kan således vara en stor fördel för företag. 
Lojalitetsstrategier förutsätter främst att begreppet kundlojalitet definieras och att 
lojalitetens betydelse och verkningar förstås (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004). Ett 
företag måste vidare veta vad som egentligen driver lojaliteten. Om företaget kan 
förklara kundens lojalitet, genom att identifiera vilka faktorer som bidrar till den, 
finns det också möjlighet att påverka den (Söderlund, 2001).    
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Friskis & Svettis i Karlstad (fortsättningsvis Friskis & Svettis) är en idrottsförening, 
som vill minska sin medlemsomsättning. Föreningen, vars grundidé är att erbjuda 
lustfylld och lättillgänglig träning, är ideell och har därmed inga formulerade vinstmål 
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uttryckt i kronor och ören. Organisationens framgång mäts istället i antalet 
medlemmar, ett antal som idag uppgår till över 4600. Samtidigt som föreningen avser 
att öka detta antal ytterligare, har den i sin verksamhetsplan för år 2005 även uttryckt 
ett kvantitativt mål om att minska sin medlemsomsättning med 30 % 
(www.friskisochsvettis.se, 2006-05-01). För att minska sin medlemsomsättning gäller 
det att få medlemmarna att stanna kvar i föreningen, det vill säga få dem att vara 
lojala Friskis & Svettis. För att kunna jobba med lojalitet måste Friskis & Svettis först 
och främst få en förståelse för vad som påverkar deras medlemmar när de väljer att 
återkomma till Friskis & Svettis, det vill säga vad som i egentlig mening gör dem 
lojala. Genom en allmän förfrågan från föreningen åtog vi oss därför att våren 2006 
undersöka lojaliteten hos Friskis & Svettis medlemmar i Karlstad.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att utreda lojaliteten hos Friskis & Svettis 
medlemmar i Karlstad och vidare att undersöka vilka faktorer som driver denna 
lojalitet/icke-lojalitet.  

 
För att uppnå vårt syfte avser vi att besvara följande frågor: 
 
• Hur lojala är Friskis & Svettis medlemmar? 
• Varför är de lojala/inte lojala? 
 

1.5 Disposition 
 
Inledningsvis förklarar vi bakgrunden till det problem vi vill undersöka.  Problemet 
formuleras, varpå vi förklarar syftet med undersökningen och de frågor vi ämnar att 
besvara. 
 
I metodkapitlet beskriver vi hur vi har gått tillväga med vår undersökning, samt vilka 
verktyg vi har valt att använda oss av för att på bästa sätt kunna samla in och bearbeta 
relevant information. Vi för här även en trovärdighetsdiskussion utifrån den metod vi 
valt att utgå från. 
 
I det tredje kapitlet presenterar vi de teorier vi anser är av vikt för vår undersökning. 
Dessa behandlar kundlojalitet, kundlojalitetsmått och faktorer som påverkar 
kundlojalitet.  
 
I det fjärde kapitlet presenterar vi våra resultat. Dessa analyseras, med hjälp av 
tidigare presenterade teorier, i kapitel fem.  
 
I det avslutande kapitlet drar vi en slutsats av vår analys. Vi undersöker huruvida det 
vi kommit fram till motsvarar uppsatsens syfte, samt besvarar de frågor vi ställt i 
kapitel ett.
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2. METOD 
 

I detta kapitel beskriver vi det tillvägagångssätt och den arbetsmetod som vi valt att 
använda under arbetet med vår uppsats. Vi redogör inledningsvis för den 
forskningsansats som vi utgått från i undersökningen. Vidare presenterar vi vårt val 
av undersökningsansats och datainsamlingsmetod, samt hur vi gått tillväga i vår 
litteraturstudie. Avslutningsvis redogör vi för hur vi analyserat resultatet, varpå vi 
diskuterar trovärdigheten i vår undersökning.  

 

2.1 Forskningsansats 
 
I vår undersökning har vi använt oss av en kvantitativ metod. En kvantitativ metod 
används normalt för en extensiv och bred undersökning och är mer strukturerad och 
formaliserad än sin motsats - kvalitativ metod. Denna används istället för mer 
intensiva undersökningar, det vill säga då vi vill förstå ett fenomen på djupet 
(Jacobsen, 2002). Medan den kvantitativa ansatsen lämpar sig bäst när informationen 
insamlas i form av siffror, passar den kvalitativa ansatsen bättre då informationen ges 
i ord. Det är således vilken typ av information vi vill samla in, siffror eller ord, som 
avgör om vilken metod vi ska använda oss av (Holme & Solvang, 1991). Då det med 
vårt syfte med undersökningen, att mäta hur lojala medlemmarna på Friskis & Svettis 
är och varför de är lojala/icke-lojala, var information i form av siffror vi ville samla 
in, samt att det var viktigt att kunna generalisera våra resultat till att omfatta hela 
populationen, passade en kvantitativ ansats bättre än en kvalitativ.   
 

2.2 Undersökningsansats 
 
Då det är problemformuleringen som bestämmer undersökningsupplägget valde vi att 
lägga upp vår undersökning som en survey. Survey-undersökningar används ofta för 
att besvara frågor som rör vad, var, när och hur (Patel & Tebelius, 1987) och är, enligt 
Patel och Davidsson (2003), ett av de vanligaste undersökningsuppläggen 
tillsammans med fallstudier och experiment. I fallstudier studeras ett fåtal 
undersökningsenheter ingående, antingen vid ett specifikt tillfälle eller över tiden. 
Experiment är också ett undersökningsupplägg där endast några få variabler studeras. 
I detta undersökningsupplägg utsätts individer för någon typ av förändring i sin miljö, 
varpå en utvärdering huruvida förändringen är orsaken till resultatet görs 
(Christensen, 2001). Survey-undersökningar innebär att forskaren gör en 
undersökning på en större avgränsad grupp individer med hjälp av ett frågeinstrument, 
en enkät eller en intervju. Då vi ville undersöka många medlemmar passade därför 
denna undersökningsansats bra.  
 

2.3 Datainsamlingsmetod 

2.3.1 Val av metod 
 
För att samla in data valde vi att använda oss av enkäter. Andra 
datainsamlingsmetoder är, enligt Patel & Davidsson (2003), dokumentation, 
observation och intervju. Dokumentation innebär att det som händer dokumenteras. 
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Det kan ske genom anteckningar, ljudinspelning eller videoinspelning (Christensen, 
2001). I metoden observation studeras beteenden och skeenden i ett naturligt 
sammanhang i samma stund som de inträffar. Metoden används ofta inom explorativa 
undersökningar och ligger ofta till grund för vidare studier. Både intervju och enkät är 
metoder för att samla in information som bygger på förutbestämda frågor. Med 
intervju avses vanligtvis att intervjuaren själv träffar respondenten. Enkäter 
förknippas ofta med formulär som skickas med post. Det finns även en mängd olika 
variationer och kombinationer av intervjuer och enkäter som tillkommit för speciella 
behov (Patel & Davidsson, 2003).  
 
Vi valde att använda oss av enkäter eftersom denna metod är minst tidskrävande. En 
ytterligare fördel med en enkätundersökning är att den ökar känslan av anonymitet 
och konfidentiell behandling (Jacobsen, 2002). Det gör att uppgiftslämnaren inte 
känner känslan av att ha avslöjat sig. Då våra frågor bland annat undersökte attityder, 
vilket kan vara känsligt att öppet dela med sig av, passade enkätmetoden därför bra.  
 

2.3.2 Enkätutformning 
 
Enkäten baserades på den lojalitetsmodell som Johnson m.fl. (2001) presenterar i sin 
artikel The Evolution and future of national customer satisfaction index models. 
Modellen är en beprövad och erkänd metod för lojalitetsmätningar och behandlar flera 
olika variabler - kvalitet, pris, kundtillfredsställelse, rykte, klagomålshantering, 
känslomässigt engagemang, beräknande engagemang och lojalitet. För att 
undersökningen skall anses giltig krävs att den innehåller tre frågor som täcker var 
och en av dessa variabler. Frågorna sammanfattas i ett frågebatteri, vilket vi utnyttjade 
då vi utformade våra enkätfrågor. För att undersöka ytterligare lojalitetsteorier lade vi 
till ett ytterligare antal frågor. Johnsons modell har främst använts som tankemodell 
och för att passa vår undersökning har vi gjort ett antal ändringar. Denna modifierade 
modell beskrivs utförligare i kommande teorikapitel. 
 
Enkäten inleddes med neutrala frågor om bakgrundsvariabler. Dessa frågor hade fasta 
svarsalternativ. Därefter följde en del med attitydfrågor, i vilken respondenterna fick 
ta ställning till olika påståenden. Vi avslutade enkäten med en öppen fråga där 
respondenten kunde tillägga något som han/hon upplevde som betydelsefullt. För att 
vi skulle veta vilka vi fått svar från och skicka ut påminnelser till kodades alla enkäter 
och svarskuvert. 
 

2.3.3 Urval, storlek och bortfall. 
 
Då det inte var möjligt att undersöka alla Friskis & Svettis medlemmar valde vi att 
göra undersökningen på en liten andel. Vi gjorde därför ett slumpmässigt urval ur 
Friskis & Svettis medlemsregister. Detta stickprov var tänkt att representera hela 
populationen, det vill säga alla Friskis & Svettis medlemmar. Vi ville ta ett teoretiskt 
urval på 600 enheter och eftersom Friskis & Svettis medlemsregister omfattar drygt 
6000 medlemmar plockades var tionde person i registret ut. Vi förväntade oss att få en 
svarsfrekvens på 300 enheter, vilket vi ansåg var ett lagom stort stickprov att 
analysera. 
 
Bortfallet blev lite större än väntat då vår svarsfrekvens endast blev 189 enheter. Detta 
kan ha berott på att vi på grund av tidsbrist inte hann skicka ut påminnelser som 
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planerat. En ytterligare orsak kan ha varit att urvalsramen, i vårt fall Friskis & Svettis 
medlemsregister, inte överensstämde med populationen. I medlemsregistret fanns 
över 6000 medlemmar registrerade, medan Friskis & Svettis officiellt sett endast har 
4600 medlemmar. Det betyder att nästan en fjärdedel (1400) av de registrerade 
medlemmarna egentligen inte är medlemmar. Alltså skulle vi rent teoretiskt kunna 
förvänta oss att en fjärdedel av vårt urval fallit bort av den orsaken. Trots att vi räknat 
bort dessa har vi dock ändå ett stort bortfall. 
 
För att vara realistiska i frågan om krav på urvalsstorlek ändrade vi den till minst 200 
enheter. Resterade del valdes då slumpmässigt ut och tillfrågades på Friskis & Svettis 
anläggning Syrefabriken vid lunchtid måndagen den 15 maj 2006. Det slutgiltiga 
urvalet blev 205 enheter. 
 

2.4 Teoristudie 
 
För att lyckas göra en kvantitativ undersökning om lojaliteten hos Friskis & Svettis 
medlemmar behövde vi först förstå begreppet lojalitet. I en kvantitativ undersökning 
måste centrala begrepp kategoriseras och preciseras innan den empiriska 
undersökningen kan genomföras. Förhandskategorisering gör det möjligt att 
standardisera informationen i sifferform och sedan göra en effektiv statistisk analys 
som omfattar många enheter (Jacobsen, 2002). Vi gjorde därför inledningsvis en 
teoristudie.  
 
För att hitta relevant litteratur och information använde vi oss främst av Karlstads 
universitetsbiblioteks sökfunktioner. Vi har nyttjat teoriböcker, artiklar, samt läst 
tidigare publicerade uppsatser i ämnet. Att läsa tidigare uppsatser gav oss översikt 
över hur undersökningen såg ut på området, vilka de framstående teorierna är, samt 
vilka forskare som dominerar inom ämnet. Vi fick även bra tips på litteratur ifrån vår 
handledare.  
 

2.5 Analysmetod 
 
För att sammanställa vårt insamlade datamaterial använde vi oss av den statistiska 
mjukvaran SPSS. De funktioner vi använde oss av var främst stapeldiagram, 
frekvensmodeller, deskriptiva tabeller och korstabeller. Statistiska metoder används 
ofta för att sammanställa, ordna, beskriva, bearbeta och analysera kvantitativ data. 
Deskriptiv statistik används för att i siffror ge en beskrivning av det insamlade 
materialet (Patel & Davidsson, 2003).  
 

2.6 Trovärdighetsdiskussion 
 
Undersökningens trovärdighet bör diskuteras utifrån dess validitet och reliabilitet. 
Validitet innebär att insamlad data är giltig och relevant - att man undersökt det man 
ville undersöka och inget annat (Thurén, 1993). Om flera olika undersökningar leder 
fram till samma resultat stärks giltigheten ytterligare (Jacobsen, 2002). Vi anser att 
vår undersökning har hög validitet.  
 
Reliabilitet anger tillförlitligheten på undersökningen och innebär att mätningarna är 
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korrekt gjorda. Den visar i hur hög grad slutsatserna från mätmetoderna är påverkade 
av tillfälligheter (Thurén, 1993). Reliabilitet i vår undersökning har främst påverkats 
av det stora bortfallet. Bortfallet kan, vilket vi diskuterat ovan, ha berott på att Friskis 
& Svettis medlemsregister inte var uppdaterat. Många av de personer som ingick i 
medlemsregistret var inte längre medlemmar. Även den korta svarstiden, samt att vi 
på grund av tidsbrist och helgdagar under svarsperioden inte hann skicka ut 
påminnelser, tror vi bidrar till att vi fick en låg svarsfrekvens.  
 
Enligt Jacobsen (2002) bör vi fundera över vilken grupp det är vi egentligen 
undersöker. Hur intresserade uppgiftslämnarna är och vilken förmåga de har att svara 
bör således övervägas (Jacobsen, 2002). Vi antog att alla hade förmågan att fylla i 
enkäten. Vi funderade däremot på om intresset för undersökningen skulle kunna 
orsaka ett snett bortfall, det vill säga att de engagerade medlemmarna skulle svara i 
större utsträckning än de mindre intresserade. Vi utgick efter övervägande från att alla 
som tränar på Friskis & Svettis är intresserade av verksamhetens utveckling. Hos 
Friskis & Svettis köper kunden en tjänst som tar mycket av deras tid och energi och 
även kostar mycket pengar. Av den anledningen antog vi att en stor del skulle 
engagera sig och delta i undersökningen. I efterhand tror vi ändå att undersökningen, 
trots vårt antagande om att engagerade medlemmar skulle svara, till viss del har 
drabbats av ett snett bortfall som beror på skillnader i intresse för organisationen. Det 
är svårt dock svårt att säga hur stor andelen är. Även detta kan ha påverkat 
reliabiliteten i undersökningen.  
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3. TEORI 
 

I detta kapitel redogör vi för den teoretiska referensram som uppsatsen baseras på. Vi 
har valt att använda oss av ett flertal teorier för kundlojalitet. Kapitlet beskriver 
inledningsvis begreppet lojalitet, varpå metoder för hur lojalitet kan mätas, samt 
olika lojalitetsfaktorer presenteras. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

3.1 Lojalitetsbegreppet 
 
Lojalitet är ett mångtydigt begrepp som kan spåras långt bakåt i tiden. Rent 
etymologiskt härstammar lojalitet ur latinets lex och legis, som avser en lag eller 
något bindande, och franskans loial som betyder tro och lydnad (Söderlund, 2001). 
Enligt Nationalencyklopedin betyder en lojal person “...som alltid står på någons sida 
och är beredd att hjälpa; pålitlig; solidarisk; trogen” och begreppet har en rik flora av 
synonymer i vardagsspråket. Hängiven, trofast, tillförlitlig, engagerad, förpliktigad, 
tillgiven, orubblig, solidarisk, konsekvent – listan kan göras oändlig (Feurst, 1999; 
Söderlund, 2001).  
 
Trots många olika lojalitetsbegrepp kan några gemensamma nämnare identifieras. En 
första är att lojalitet utgår från en aktör med någon slags vilja. Lojalitet förutsätter 
vidare någon typ av objekt till vilken aktörens vilja riktar sig. Objektet kan vara av 
flera olika slag, exempelvis andra aktörer (andra människor), döda ting (ett 
varumärke, en butik) eller metafysiska fenomen (idéer, ideologier). Lojalitet avser 
också ett förhållande över tiden - ett förhållande som dessutom spelas upp i två olika 
världar: Den fysiska världen (individens beteende i förhållande till objektet) och den 
mentala världen (individens attityder och intentioner till objektet). Ur detta perspektiv 
kan således konstateras att lojalitet handlar om individens viljebaserade förhållande 
över tiden – i den fysiska och mentala världen – till ett visst objekt (Söderlund, 2001). 
 
Kundlojalitet är en delmängd av lojalitet i allmän mening (Söderlund, 2001). De flesta 
forskare tycks vara överens om att kundlojalitet är viktigt, men synen på vad som är 
en lojal kund varierar och en enhetlig definition av kundlojalitet är därför svår att hitta 
(Blomqvist, Dahl & Haeger 2004). Blomquist, Dahl & Haeger (2004, s. 121) 
definierar en lojal kund som:   
 

En kund som över tiden anlitar ett företag för att tillfredsställa hela – 
 eller en betydande del av – sitt behov av de produkter och tjänster 
 som täcks in av företagets erbjudande.  

 
Detta innebär att kunden endast i undantagsfall väljer att anlita en annan leverantör. 
 

3.2 Lojalitetsmått 
 

Som tidigare nämnt kan man, enligt Söderlund (2001), skilja mellan två olika 
“världar” i vilka en kund har ett förhållande till ett objekt. Den första är den fysiska 
världen, där vi återfinner kundens observerbara beteende. Den andra är den mentala 
världen, vilken avser kundens attityder och intentioner i förhållande till ett objekt. 
Lojalitet kan mätas på olika sätt i dessa världar (Söderlund, 2001). Blomquist, Dahl & 
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Haeger (2004) menar att det är riskabelt att enbart förlita sig på attitydbaserade mått. 
Utgångspunkten bör alltid vara faktiskt kundbeteende. Därefter kan man alltid gå 
tillbaka och undersöka vilka faktorer som styr kundens beteende.  
 
Ett lojalitetsmått vad gäller kundens beteende är utsträckning. Detta tar fasta på hur 
länge kunden varit kund. Oftast mäts utsträckning i antal år kunden varit kund hos ett 
visst företag. Ett annat vanligt lojalitetsmått är frekvens, vilket innebär hur ofta en 
kund handlar under en viss tidsperiod. Frekvensmåttet är viktigt då ökad frekvens 
leder till ökad kunskap hos kunden. Beteendemåttet djup avser hur många olika saker 
kunden gör över tiden i förhållande till ett visst objekt. Från leverantörens perspektiv 
handlar det om i vilken utsträckning det förekommer “cross-selling”. En leverantör 
vill oftast sälja hela system hellre än enstaka komponenter. Ibland används även icke-
köprelaterade beteenden som mått på lojalitet. Det vanligaste är i vilken utsträckning 
kunden rekommenderar erbjudandet till andra kunder, så kallad ”word-of-mouth”. 
När kunden sprider information till omgivningen anses lojaliteten särskilt hög. 
Kunden har då blivit “ambassadör” för företaget (Söderlund, 2001). 
 
I den mentala världen domineras lojalitetsmåtten av kundens intentioner. Detta mått 
mäter inte i vilken utsträckning kunden utför ett viss beteende, utan enbart i vilken 
utsträckning kunden kan tänka sig att utföra ett beteende i framtiden. Intentioner ger 
således inte alltid upphov till beteende vid ett senare tillfälle, vilket är viktigt att 
komma ihåg. Framför allt är det kundens återköpsintention som kommit att dominera. 
Det finns dock andra mått, intentionen att byta leverantör, intentionen att öka inköpen 
av ett visst objekt eller intentionen att sprida information till omgivningen. Ett annat 
begrepp som kategoriseras under kundens mentala förhållande till ett objekt är 
engagemang (“involvement”). Engagemang handlar om hur viktigt eller hur relevant 
ett visst objekt är för individen. Söderlund (2001) nämner också identifiering, det vill 
säga i vilken utsträckning kunden identifierar sig med den organisation som 
leverantören representerar, som mått på lojalitet.   
 
Ett enda sammanfattande lojalitetsmått är svårt att finna. Rent tekniskt är det fullt 
möjligt att låta kunden själv ta ställning till hur lojal han eller hon är till ett visst 
objekt. Då lojalitet rent konceptuellt består av många olika sidor är det dock frågan 
om ett sådant mått verkligen är realistiskt (Söderlund, 2001). 
 
Johnson m.fl. (2001) har i sin artikel The Evolution and future of national customer 
satisfaction index models utvecklat en modell som kan användas vid mätning av 
tillfredsställelse och lojalitet. Denna bygger på både nationella och internationella 
modeller, SCSB (Swedish Customer Satisfaction Barometer), NCSB (Norwegian 
Customer Satisfacion Barometer), ACSI (American Customer Satisfaction Index) och 
ECSI (European Customer Satisfaction Index), men har ett flertal förbättringar och 
tillägg vilka adresserar dessa modellers tillkortakommanden och begränsningar 
(Johnson m.fl., 2001). Tankegången bakom den nya modellen är att kundlojalitet är 
ett mycket komplext begrepp och att det är fler faktorer än kundtillfredsställelse som 
samverkar med lojalitet. Modellen behandlar därför flera faktorer, såsom kvalitet, 
kundtillfredsställelse, pris, rykte, klagomålshantering, känslomässigt engagemang, 
beräknande engagemang och lojalitet. 
 
Då förutsättningarna för vår undersökning skiljer sig från Johnsons, har vi dock valt 
att modifiera modellen. Eftersom Friskis & Svettis i nuläget inte har någon utarbetad 
klagomålshanteringsplan har vi valt att bortse från denna faktor. Vi har vidare valt att 
inte behandla specifika kvalitetsfaktorer, varför vår bearbetning av modellen ser ut på 
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följande sätt: 
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Figur 1: Vår lojalitetsmodell 

 
 
För att få fram ett ”sammanfattande” mått på lojalitet inkluderade vi samtliga av dessa 
faktorer och räknade ut ett medelvärde. 
 

3.3 Lojalitetsfaktorer 
 
Det primära antagandet som ligger bakom de flesta lojalitetssatsningar är att lojalitet 
leder till lönsamhet. Oftast kopplar man ihop antagandet om ett samband mellan de 
båda variablerna med ytterligare en faktor - kundnöjdhet (kundtillfredsställelse) 
(Söderlund, 2001). De flesta kundtillfredsställelse- och lojalitetsmodeller bygger på 
just detta samband, att kundtillfredsställelse leder till lojalitet, vilket leder till 
lönsamhet (Johnson m.fl., 2001). Denna kedja bör dock betraktas med viss 
misstänksamhet. Nöjda kunder är inte nödvändigtvis lojala kunder. Och lojala kunder 
är inte nödvändigtvis nöjda (Söderlund, 2001). Kundtillfredsställelse är ingen 
indikator på kundlojalitet och sambandet är långt ifrån entydigt (Bhote, 1996). Bhote 
(1996) menar att korrelationen mellan kundtillfredsställelse och kundlojalitet i 
egentlig mening är mycket svag. Det räcker således inte med att utgå från att 
förhållandet är linjärt, man måste försöka bilda sig en uppfattning om vad som 
egentligen skapar lojalitet i olika branscher (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004).  
 
Som tidigare nämnt är det fler faktorer än kundtillfredsställelse som samverkar med 
lojalitet. Vår modell, vilken presenterats ovan, behandlar följande faktorer: 
Kundtillfredsställelse, pris, rykte, känslomässigt engagemang, beräknande 
engagemang och lojalitet.  
  

3.3.1 Kundtillfredsställelse 
 
Enligt Johnson och Gustafsson (2000), definieras kundtillfredsställelse som en kunds 
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övergripande utvärdering av köp- och konsumtionsupplevelsen av en produkt, tjänst 
eller leverantör. Graden av tillfredsställelse beror på skillnaden mellan kundernas 
förväntningar och det verkliga utförandet, det vill säga hur väl kundens förväntningar 
före köp sammanfaller med kundens bedömning av utfallet efter köpet (Reidenbach & 
McClung, 1998). Kundtillfredsställelsen kan således betraktas som en produkt av 
kundens förväntningar och det upplevda värdet. 
 
Enligt Söderlund (1997) kan man skilja mellan två olika nivåer av 
kundtillfredsställelse. Den första nivån behandlar den tillfredsställelse som en specifik 
produkt eller tjänst ger kunden. Den andra nivån avser det omdöme som kunden 
formar efter att ha vägt samman alla erfarenheter med en speciell produkt eller 
leverantör. Graden av tillfredsställelse från de situationsspecifika delarna skapar 
således den sammanfattade tillfredsställelsen.  
 
Kundtillfredsställelse påverkar kundlojaliteten, vilken genererar framtida försäljning 
och bidrar till lönsamhet, men kundtillfredsställelsen har också direkta effekter 
oberoende lojalitet. Johnson m.fl. (2001) menar att kundtillfredsställelse är vad som 
formar ett företags ”corporate image” (rykte). Enligt Kotler (Kotler i Arnerup-Cooper 
& Edvardsson, 1998) är nöjda kunder mindre kritiska vid tillfälliga 
kvalitetsstörningar, vilket minskar kundklagomålen. Nöjda kunder är dessutom 
mindre benägna att kräva dyra reparationer eller utnyttja garantier och ägnar mindre 
uppmärksamhet åt konkurrerande märken och annonser (Kotler i Arnerup-Cooper & 
Edvardsson, 1998; Johnson & Gustafsson, 2000) Vidare pratar nöjda kunder om 
produkterna de köper, vilket ger så kallad word-of-mouth-publicitet (Johnson & 
Gustafsson, 2000).  
 
Tillfredsställelse kan mätas med hjälp av flera olika konkreta tillfredsställelsemått, 
hur produkten stämmer överens med kundens förväntningar, jämförd med en 
idealprodukt, jämförd med en konkurrents produkt etc. (Johnson & Gustafsson, 
2000).  Effekten av hur kundtillfredsställelse påverkar kundlojalitet är däremot 
svårare att mäta.  I en hårt konkurrensutsatt situation räcker det oftast inte med att 
kunden är nöjd (4 på en 5-gradig skala), kunden måste vara mycket nöjd (5 på en 5-
gradig skala) för att lojalitet ska uppstå. Skillnaden mellan en fyra och en femma kan 
vara jättestor. En ökning av kundtillfredsställelsen medför dock inte nödvändigtvis 
ökad kundlojalitet (Blomquist, Dahl & Haeger, 2004). Det räcker således inte att 
koncentrera sig på kundtillfredsställelse, man måste gå vidare till kundlojalitet. 
 

3.3.2 Pris 
 
Den del av lojalitetsmodellen, som i tidigare kundtillfredsställelse- och lojalitetsindex 
benämns som värde, är i den nya modellen ersatt av en ren priskonstruktion. I tidigare 
modeller drivs värdet av uppfattad kvalitet och kundförväntningar, vilka är fristående 
faktorer. Den nya priskonstruktionen innefattar istället hela värderelationen (Johnson 
m.fl., 2001).  
 
Värde är, av Reidenbach & McClung (1998), definierat som relationen mellan kvalitet 
och pris. För att förstå denna relation måste begreppet kvalitet närmare redas ut. En 
kundnära definition på kvalitet är Joseph Jurans ”lämplighet för sitt syfte” (Joseph 
Juran, 1951, i Bergman & Klefsjö, 2002, s. 18). Edward Deming (Deming, 1986, i 
Bergman & Klefsjö, 2003) har utvecklat steget mot kundfokusering genom att trycka 
på att kvalitet skall fokusera på kundernas behov. Begreppet kvalitet är således nära 
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bundet med kunden. Kunden är, enligt Bergman & Klefsjö (2003), den vi vill skapa 
värde åt. Av ovan nämnda kvalitetsdefinitioner kan vi dra slutsatsen att uppfattningen 
om kvaliteten är beroende av vad kunden har för behov. Värde innebär således:  
 

”The interaction between the benefits that customer wants from  
 particular product/service and the price they are willing to pay to 
 aquire the benefits provided by that product/service” (Reidenbach 
& McClung,1998, s. 5). 

 
Varför värde är så viktigt beror enligt Reidenbach & McClung (1998) på dess 
påverkan på kundtillfredsställelse som i sin tur leder till kundretention och lojalitet. 
Kundvärdet driver kundtillfredsställelsen. Att försöka bygga upp kundtillfredsställelse 
utan att förstå förhållandet till kundvärde är omöjligt. Dessa förhållanden illustreras i 
”The Value Performance Chain”.  
 
 

Nöjdhet Lojalitet LönsamhetVärde
 

Figur 2: ”The Value Performance Chain” (Reidenbach & McClung,1998) 

 

3.3.3 Rykte 
 
Rykte (”corporate image”) är den uppfattning kunder har om ett företag. Denna 
baseras på de associationer kunden håller i sitt minne och liknar mentala ”scheman” i 
kognitiv psykologi (Johnson m.fl., 2001). Ett företags rykte består av ett flertal olika 
element, men grundar sig huvudsakligen i värderingar, övertygelser och attityder (Fill, 
2005). Enligt Fishbein och Ajzen (Fishbein & Ajzen i Johnson m.fl., 2001) påverkar 
attityder en individs intentioner, vilka kan förutsäga individens beteende. Rykte, som 
en typ av attityd, kan alltså påverka en individs handlande, till exempel en individs 
lojalitet. 
 
Rykte har i tidigare tillfredsställelsemodeller, ansetts vara en viktig psykologisk faktor 
som influerar såväl uppfattningar av kvalitet som tillfredsställelse och lojalitet. 
Samtidigt påverkar en kunds köp- och konsumtionsupplevelser, dess utvärdering av 
tillfredsställelse i dessa, utvärderingen av en leverantörs rykte. Johnson m.fl. (2001) 
argumenterar därför att det är mer logiskt att betrakta rykte som en produkt av 
tillfredsställelse istället för tvärt om. Rykte betraktas i Johnsons nya modell således 
som ett utfall av tillfredställelse, snarare än som en drivande faktor.  
 
Rykte kan ha effekt på lojalitet genom att det påverkar den pågående beräkningen av 
speciella varumärken i en kunds ”consideration set”, det vill säga de varumärken 
kunden väljer mellan, men även de mer långsiktiga eller minnesbaserade 
utvärderingar av varumärken som kunden har i sitt minne (Johnson m.fl., 2001). 
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3.3.4 Känslomässigt och beräknande engagemang 
 
Johnson m.fl. (2001) talar om två typer av engagemang (”commitment”) – 
känslomässigt (”affective”) och beräknande (”calculative”). Dessa används för att 
förklara variationer i lojalitet. Med känslomässigt engagemang avses en mental 
förbindelse, att en kund identifierar sig med den organisation som står bakom 
leverantören eller att kunden känner att han/hon tillhör denna. Med beräknande 
engagemang avses att en kund är förbunden på grund av bekvämlighetsfaktorer eller 
andra typer avbindningar  (Johnson m.fl., 2001).  
 
Blomquist, Dahl & Haeger, (2004) skiljer mellan fyra olika lojalitetstyper: Falsk, 
sann, låg och latent lojalitet. Kunder kan således vara lojala på olika sätt och av olika 
anledningar. Kunder med sann lojalitet karaktäriseras av att de är mycket positivt 
inställda till företag och har mycket hög köpfrekvens. Kunder med latent lojalitet har 
en mycket positiv attityd till företaget, men har en lägre köptrohet. Det kan finnas skäl 
till det, exempelvis att de inte uppmuntras av företaget att koncentrera sina inköp. 
Kunder med falsk lojalitet gör regelbundna inköp, trots att de inte är positivt inställda 
till företaget. Det kan bero på vana, brist på alternativ eller bekvämlighet. Gruppen 
som har låg lojalitet, det vill säga låg köpfrekvens och negativ attityd, är förstås mest 
utsatt för angrepp från konkurrenter.  
 
På liknande sätt kategoriserar Feurst (1999) lojalitet, nämligen efter den drivkraft som 
grundar det lojala beteendet. Modellen består av fyra lojalitetsgrader som sträcker sig 
från yttre tvång till inre hängivelse. Dessa benämns: Tvingad, köpt, praktisk och 
engagerad lojalitet och kan sammanfattas på följande sätt:  
 

1. Tvingad lojalitet 
Drivkraften är inlåsning. Lojaliteten präglas av barriärer som låser kunden till 
företaget.  
2. Köpt lojalitet 
Drivkraften till lojalitet är bonus. Lojaliteten beror på belöning såsom rabatter, 
pengar eller materiella ting. Utan belöning kan konkurrenter enkelt ta över 
kunden. 
3. Praktisk lojalitet 
Lojaliteten drivs av vana eller bekvämlighet. Är det vana som driver innebär det 
att kunden inte är medveten om att den är lojal - köpet sker av rutin. En fara kan 
då vara att en konkurrent gör kunden uppmärksam på ett bättre alternativ, vilket 
kunden var omedveten om tidigare. Är det bekvämlighet som driver lojaliteten är 
kunden istället medvetet lojal.  
4. Engagerad lojalitet 
På denna nivå är kvalitet och engagemang (”commitment”) drivkrafterna. 
Engagemang innebär att kundens köpkraft baseras på symbolvärdet produkten har 
och identifikationen med vad produkten står för. 
 

Söderlund (2001) menar att en kund i vissa fall inte enbart blir lojal, utan mycket lojal. 
Sådan lojalitet kallar Söderlund för hyperlojalitet. Med hyperlojalitet avses ofta ett 
förhållande mellan kund och ett kommersiellt objekt som har hög styrka i både 
beteendedimensionen och den mentala dimensionen. I beteendedimensionen innebär 
det framför allt att kunden återkommer igen vid upprepade tillfällen till just det valda 
objektet. I den mentala dimensionen betyder det att kunden föredrar det valda objektet 
och upplever det svårt att vara utan det. Varumärken som har hyperlojala kunder 
konsumeras ofta socialt, det vill säga tillsammans med andra människor. För att en 
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social samvaro ska kunna framkalla hyperlojalitet kräver emellertid att kunden 
upplever en genuin gemenskap med de andra kunderna. Andra faktorer som påverkar 
hyperlojalitet är ansträngning, att kunden måste anstränga sig för att förstå 
varumärket, och påverkan, att kunden kan påverka sin relation till varumärket (Holger 
& Holmberg, 2002).   
 
Enligt Kotler (1996) finns det två sätt att stärka kundens återköpsbeteende och 
därigenom lojalitet. Ett är att leverera hög kundtillfredsställelse. Ett annat är att höja 
kundens bytesbarriärer så att kunden får svårare att byta leverantör. Det senare ger 
enligt Söderlund (2001) en så kallad “falsk” lojalitet, kunden kan ju vara lojal utan att 
egentligen vara nöjd. För att stärka kundens lojalitet är det därför bättre att höja 
tillfredsställelsen än att höja kundens bytesbarriärer (Kotler, 1996).  
 

3.3.5 Lojalitet 
 
Enligt Johnson m.fl. (2001) leder samtliga ovan nämnda faktorer till lojalitet. Lojalitet 
är således modellens ultimata beroende variabel. Lojaliteten tar sig uttryck i vilken 
utsträckning en kund både talar väl om och rekommenderar sin leverantör till vänner 
och bekanta, samt om kunden planerar, det vill säga har intentionen, att fortsätta vara 
kund. Dessa kan jämföras med Söderlunds (2001) icke-köprelaterade lojalitetsmått, 
word-of-mouth, och attitydmåttet återköpsintention.  
 

3.4 Sammanfattning av teori 
 
Lojalitet är ett mångtydigt koncept och det är svårt att hitta en enhetlig definition av 
vad begreppet egentligen innebär. Söderlund (2001) menar att lojalitet handlar om 
individens viljebaserade förhållande över tiden – i den fysiska och mentala världen – 
till ett visst objekt. Blomqvist Dahl & Haeger (2004) definierar en lojal kund som en 
kund som över tiden anlitar ett företag för att tillfredsställa hela – eller en betydande 
del av – sitt behov av de produkter och tjänster som täcks in av företagets erbjudande.  
 
Lojalitet kan mätas på olika sätt i olika världar. I den fysiska världen är mått såsom 
utsträckning, frekvens, djup och word-of-mouth vanliga, medan intention, 
identifiering och engagemang dominerar i den mentala världen. Ett enda 
sammanfattande lojalitetsmått, som är tillförlitligt, är dock svårt att hitta (Söderlund, 
2001).  
 
Logiken bakom de flesta kundtillfredsställelse- och lojalitetsmodeller bygger på 
sambandet att kundtillfredsställelse leder till lojalitet, vilket leder till lönsamhet 
(Johnson m.fl., 2001). Men kundlojalitet är ett mycket komplext begrepp och det är 
fler faktorer än kundtillfredsställelse som samverkar med lojalitet. Sambandet mellan 
kundtillfredsställelse och kundlojalitet är således inte helt linjärt. Vi kommer i denna 
uppsats därför att undersöka flera lojalitetsfaktorer: Kundtillfredsställelse, pris, rykte, 
känslomässigt och beräknande engagemang, samt lojalitet. 
 
Kundtillfredsställelse är en av de viktigaste krafterna som driver lojalitet. 
Kundtillfredsställelsen har även andra effekter, såsom minskning av kundklagomålen, 
förbättrat rykte och word-of-mouth (Johnson & Gustafsson, 2000). Då 
kundtillfredsställelse betraktas som en produkt av kundens förväntningar och det 
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upplevda värdet mäts graden av kundtillfredsställelse genom hur väl produkten 
stämmer överens med kundens förväntningar, jämförd med en idealprodukt eller med 
en konkurrents produkt (Johnson m.fl., 2001). 
 
Det upplevda värdet som påverkar kundtillfredsställelsen har i Johnsons m.fl. modell 
(2001) ersatts av en ren priskonstruktion. Denna innefattar hela värderelationen, det 
vill säga både kvalitet och kundförväntningar, vilka mäts i förhållande till pris. 
 
Rykte, det vill säga den uppfattning kunder har om ett företag, är en viktig 
psykologisk faktor som har effekt på lojalitet. Då tidigare tillfredsställelse- och 
lojalitetsmodeller betraktat rykte som en orsak till tillfredsställelse, ser Johnson m.fl. 
(2001) rykte snarare som ett utfall av den. Ett företags rykte, påverkar hur en kund 
mentalt utvärderar och väljer varumärken, varför faktorn är nödvändig att mäta. 
 
Lojalitet tar sig uttryck i att kunder både talar väl om och rekommenderar sin 
leverantör, samt att en kund har intentionen att fortsätta vara kund. Men lojalitet är ett 
flytande begrepp och en kund kan vara lojal av flera olika anledningar. Johnson m.fl. 
(2001) talar om två typer av engagemang vilka påverkar variationen i kundlojaliteten 
– känslomässigt och beräknande. Feurst (1999) skiljer på fyra olika lojalitetsgrader i 
vilka en kund är lojal på olika sätt; Tvingad, köpt, praktisk och engagerad lojalitet. De 
mest lojala kunderna är de, engagerat lojala kunderna, vilka identifierar sig med en 
leverantörs varumärke eller värderingar (Feurst, 1999). Söderlund (2001) benämner 
dessa hyperlojala.  
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4. EMPIRI 
 

I detta kapitel går vi igenom resultaten av vår undersökning. Vi redogör för 
resultaten utifrån de lojalitetsmått och lojalitetsdrivande faktorer som presenterats i 
teorikapitlet. 

 

4.1 Lojalitetsmått 
 
Utsträckning: De flesta av Friskis & Svettis medlemmar (51 %) har varit medlemmar 
i 5-6 år eller längre. Av dessa är majoriteten kvinnor (84 %). 29 % har varit 
medlemmar i 3-4 år medan 20 % har varit medlemmar 1-2 år eller kortare. Av 
männen har de flesta (41 %) varit medlemmar i 3-4 år.  
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Frekvens: De flesta av Friskis & Svettis medlemmar (57 %) tränar 1 gång i veckan 
eller mer. 5 % tränar 2-3 gång i veckan eller oftare medan 38 % tränar ett par gånger i 
månaden eller mer sällan.  
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Djup: Av undersökningen framkommer att den mest utnyttjade aktiviteten är den 
traditionella jympan, i vilken 67 % deltar. Av dessa är hela 86 % kvinnor. Män 
utnyttjar i första hand gymmet (61 %). Sammanfattningsvis deltar en medlem hos 
Friskis & Svettis i genomsnitt i 1,59 aktiviteter. Skillnaden mellan könen är mycket 
marginell. Kvinnor deltar i genomsnitt i 1,64 aktiviteter medan män i genomsnitt 
deltar i 1,59 aktiviteter.  
 
Word-of-mouth: Enligt undersökningen anser 70 % det som mycket troligt (5 på en 
skala mellan 1 till 5) att de kommer att rekommendera Friskis & Svettis till vänner 
och bekanta. Medelvärdet är 4,7.  

 

543

Word of mouth

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%

Pe
rc

en
t

 
 
74 % anser det även mycket troligt att de kommer att tala väl om Friskis & Svettis. 
Även här ligger medelvärdet på 4,7. 

 
 
 

 21



Intentioner: Enligt undersökningen anser hela 67 % det mycket troligt (5 på en skala 
mellan 1 till 5) att de kommer att fortsätta vara medlem hos Friskis & Svettis. 
Medelvärdet är 4,5. 
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Identifikation: Enligt undersökningen anser 62 % att de i mycket hög grad kan 
identifiera sig med Friskis & Svettis värderingar. Medelvärdet ligger på 4,5.  
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Engagemang: 33 % anser att Friskis & Svettis är en mycket viktigt del av deras liv (5 
på en skala mellan 1 till 5), medan 34 % anser Friskis & Svettis vara viktigt (4 på en 
skala mellan 1 till 5). Medelvärdet ligger på 3,8. 
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Lojalitet: I vår undersökning framkom att 55 % ansåg sig som mycket lojala 
medlemmar hos Friskis & Svettis (5 på skala 1 till 5). Medelvärdet ligger på 4,2. 
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Sammanfattad lojalitet: Enligt modellens mått på lojalitet har Friskis & Svettis 
medlemmar ett genomsnittligt lojalitetsvärde på 4,6.  
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Kvinnor har ett medelvärde på 4,7 medan män har ett medelvärde på 4,5.  
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Vidare kan observeras skillnader mellan åldersgrupper. Vi kan konstatera att 
åldersgruppen över 45 år har det högsta medelvärdet på 4,7, tätt följt av den yngre 
gruppen, vilka ligger på 4,6. Åldersgruppen mellan 30-45 år hade ett medelvärde på 
4,6. 
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4.2 Lojalitetsfaktorer 

4.2.1 Kundtillfredsställelse 
 
Hälften (50 %) av Friskis & Svettis medlemmar är mycket nöjda (5 på en skala 
mellan 1 och 5) med Friskis & Svettis. 43 % är nöjda (4 på en skala mellan 1 och 5).  
Medelvärdet ligger på 4,4.  
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Många av Friskis & Svettis medlemmar anser också att deras förväntningar av Friskis 
& Svettis har uppfyllts. 46 % har svarat att förväntningarna uppfyllts i mycket hög 
grad (5 på en skala mellan 1 och 5) och medelvärdet ligger på 4,3.  
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Slutligen anser 43 % av medlemmarna att Friskis & Svettis förhåller sig mycket väl (5 
på en skala mellan 1 till 5) jämfört med den ”ideala träningsorganisationen”. 
Medelvärdet ligger på 4,2. De tre frågor som ställts inom området 
kundtillfredsställelse har sammantaget ett medelvärde på 4,3.  
 

5432

Jämfört med ideal träningsorganisation

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Pe
rc

en
t

 
 
Över hälften (53 %) av alla kvinnor har svarat att de är mycket nöjda (5 på en skala 
mellan 1 och 5), medan flest män (49 %) är nöjda (4 på en skala mellan 1 och 5).  
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Kundtillfredsställelsen skiljer sig även beroende på ålder. Mest nöjda är medlemmar 
under 30 år, av vilka 58 % har svarat att de är mycket nöjda (5 på en skala mellan 1 
och 5). Även bland medlemmar över 45 år är majoriteten (51 %) mycket nöjda (5 på 
en skala mellan 1 och 5), medan de flesta inom åldersgruppen mellan 30 och 45 år (44 
%) är nöjda (4 på en skala mellan 1 och 5). 
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4.2.2 Pris 
 
De flesta av Friskis & Svettis medlemmar har en neutral inställning till Friskis & 
Svettis pris. Vid en jämförelse med andra träningsorganisationer anser 29 % (3 på en 
skala mellan 1 till 5) att priset är neutralt, 28 % anser att priset är lågt (2 på en skala 
mellan 1 till 5) och 23 % anser att priset är högt (4 på en skala mellan 1 till 5). 
Medelvärdet ligger på 2,8.  
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Vid en jämförelse med sina egna förväntningar om vad ett träningskort ska kosta är 
medlemmarna, precis som i tidigare fråga, neutrala. 51 % är helt neutrala (3 på en 
skala mellan 1 till 5). 26 % anser att priset är högt (4 på en skala mellan 1 till 5) i 
förhållande till sina förväntningar, medan 14 % anser att det är lågt (2 på en skala 
mellan 1 till 5). Medelvärdet ligger på 3,1.  
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Vad gäller kvaliteten i förhållande till pris anser 44 % att kvaliteten är mycket hög (5 
på en skala mellan 1 till 5), medan 43 % anser kvaliteten hög (4 på en skala mellan 1 
till 5). Medelvärdet ligger på 4,3. 
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Kvinnor anser att priset är relativt lågt, jämfört med andra träningsorganisationer, i 
högre grad än män, som anser det vara relativt högt.  
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Studenter anser att priset är högre än anställda och icke arbetande (pensionärer, 
sjukskrivna, arbetslösa etc.).  
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Mellan åldersgrupper är skillnaderna marginella. Det verkar dock som att 
åldersgruppen 30-45 år anser att priset är lägre i förhållande till andra 
träningsorganisationer, än medlemmar under 30 år och medlemmar över 45 år, vilka 
båda anser att priset är högre.  
 

4.2.3 Rykte 
 
43 % av Friskis & Svettis medlemmar anser att Friskis & Svettis (utifrån vad som 
sägs om Friskis & Svettis i media) har ett bra rykte (4 på en skala mellan 1 och 5). En 
lika stor andel anser att Friskis & Svettis har ett mycket bra rykte (5 på en skala 
mellan 1 och 5). Medelvärde ligger på 4,3.  
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Vid en jämförelse med andra träningsorganisationers varumärken anser medlemmarna 
att Friskis & Svettis förhåller sig positivt. 32 % anser att Friskis & Svettis varumärke 
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förhåller sig positivt (4 på en skala mellan 1 och 5), medan 56 % anser att det 
förhåller sig mycket positivt (5 på en skala mellan 1 och 5). Medelvärdet ligger på 
4,4.  
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Medlemmarna anser slutligen att deras vänner överlag har en positiv inställning till 
varumärket Friskis & Svettis. 34 % anser att deras vänner har en mycket positiv 
inställning (5 på en skala mellan 1 och 5) till Friskis & Svettis medan 44 % anser att 
deras vänner har en positiv inställning (4 på en skala mellan 1 och 5). Det 
sammanlagda medelvärdet på alla frågor som gäller Friskis & Svettis rykte är 4,2. 
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Kvinnor tycker att Friskis & Svettis har ett bättre rykte än vad män tycker. Vad gäller 
åldersgrupper är det medlemmar över 45 som anser Friskis & Svettis rykte som mest 
positivt, följt av åldersgruppen 30-45 år. Den grupp som anser att Friskis & Svettis  
rykte är minst positivt är den yngsta, medlemmar under 30 år.   
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4.2.4 Känslomässigt och Beräknande engagemang 
 
Känslomässigt engagemang: Enligt undersökningen anser hela 62 % att de i mycket 
hög grad (5 på en skala mellan 1 och 5) kan identifiera sig med Friskis & Svettis 
värderingar. Medelvärdet ligger på 4,5. 
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33 % anser att Friskis & Svettis är en mycket viktigt del av deras liv (5 på en skala 
mellan 1 och 5), medan 34 % anser Friskis & Svettis vara ganska viktigt (4 på en 
skala mellan 1 och 5). Medelvärdet ligger på 3,8.  
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37 % anser att de känner tillhörighet med Friskis & Svettis (4 på en skala mellan 1 till 
5) medan 29 % anser sig känna stark tillhörighet (5 på en skala mellan 1 till 5). 
Medelvärdet ligger på 3,8.  
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Medelvärdet av alla tre frågor för känslomässiga engagemang ligger på 4,0. Hela 67 
% av de kvinnliga medlemmarna anser att de i mycket hög grad (5 på en skala mellan 
1 och 5) kan identifiera sig med värderingarna, medan 49 % av männen anser att de 
kan det. Vad gäller åldersgrupper kan vi i denna fråga inte se några skillnader.    
 
Beräknande engagemang: De flesta av Friskis & Svettis medlemmar anser inte att 
Syrefabrikens läge är fördelaktigt i jämförelse med andra träningsorganisationer. 61 
% instämmer inte alls (1 på en skala mellan 1-5) i att läget är fördelaktigt och 39 % 
instämmer inte (2 på en skala mellan 1-5) i påståendet. 
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23 % (5 på en skala mellan 1 och 5) instämmer helt i att bekvämlighetsfaktorer, såsom 
bra öppettider, parkeringsmöjligheter och barnpassning, är en bidragande orsak till 
varför de valt att träna på Friskis & Svettis. 21 % (4 på en skala mellan 1 och 5) 
instämmer medan 25 % (3 på en skala mellan 1 till 5) har en neutral inställning. 18 % 
(2 på en skala mellan 1 och 5) instämmer inte medan 13 % (1 på en skala mellan 1 
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och 5) helt tar avstånd.  
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17 % instämmer inte (2 på en skala mellan 1 och 5) i att de tränar på Friskis & Svettis 
på grund av speciella förmåner medan hela 60 % helt tar avstånd (1 på en skala 
mellan 1 och 5). Medelvärdet ligger på 1,8. Det sammanlagda medelvärdet på 
beräknande förbindelser (bekvämlighet och förmåner) och ligger på 2,5. 
 

54321

Förmån

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Pe
rc

en
t

 
 
Enligt undersökningen värderar singlar och ensamstående bekvämlighetsfaktorer 
mindre avgörande för valet av träningsorganisation än gifta/sambos och särbos. De 
som värderar bekvämlighetsfaktorer avgörande i högst utsträckning är särbos, tätt följt 
av gruppen gifta/sambos.  
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4.2.5 Lojalitet 
 
Enligt undersökningen anser 74 % av Friskis & Svettis medlemmar det vara mycket 
troligt att de kommer att tala väl om Friskis & Svettis (5 på en skala mellan 1 och 5) 
till vänner och bekanta. 26 % anser det vara troligt (4 på en skala mellan 1 och 5). 
Medelvärdet ligger på 4,7.  
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Vidare anser 70 % det vara mycket troligt (5 på en skala mellan 1 och 5) att de 
kommer att rekommendera Friskis & Svettis, medan 25 % anser det vara troligt (4 på 
en skala mellan 1 och 5). Även här ligger medelvärdet på 4,7.  
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67 % anser det vara mycket sannolikt (5 på en skala mellan 1 och 5) att de kommer att 
fortsätta vara träna hos Friskis & Svettis. 21 % anser det vara sannolikt (4 på en skala 
mellan 1 och 5). Medelvärdet ligger på 4,5, vilket ger lojaliteten ett sammantaget 
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medelvärde på 4,6.  

54321

Fortsätta träna på Friskis & Svettis

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%

Pe
rc

en
t

 
 
Kvinnor anser det mer sannolikt att de kommer att rekommendera Friskis & Svettis 
till vänner och bekanta än vad män anser. 76 % av kvinnorna anser att det är mycket 
troligt (5 på en skala mellan 1 och 5) att de kommer att rekommendera Friskis & 
Svettis, men bara 53 % av männen. Vid en jämförelse mellan olika åldersgrupper är 
skillnaderna marginella. 
 
Vad gäller intentioner menar 73 % av kvinnorna att det är mycket troligt (5 på en 
skala mellan 1 till 5) att de kommer att fortsätta träna på Friskis & Svettis, men bara 
51 % av männen. Vid en jämförelse mellan olika åldersgrupper är det främst de äldsta 
medlemmarna (73 %), åldergruppen över 45 som anser det mycket troligt (5 på en 
skala mellan 1 och 5) att de kommer att fortsätta träna på Friskis & Svettis. 67 % av 
medlemmarna under 30 år och 59 % av medlemmarna mellan 30 och 45 år anser det 
mycket troligt. 
 
Sammantaget visar alla tre lojalitetsfaktorer att kvinnor är mer lojala än män. Kvinnor 
har ett medelvärde på 4,7 medan män ligger på 4,4. Vad det gäller åldersgrupper är 
det medlemmar över 45 som är mest lojala med ett medelvärde på 4,7.  
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5. ANALYS 
 

I detta kapitel diskuterar vi resultaten av vår undersökning. Vi analyserar och tolkar 
resultaten utifrån de lojalitetsmått och lojalitetsdrivande faktorer som presenterats i 
teorin. 

 
 

5.1 Lojalitetsmått 
 
Enligt Söderlund (2001) kan lojalitet mätas i två olika världar – beteendevärlden och 
den mentala världen. I beteendevärlden är mått som utsträckning, frekvens, djup och 
word-of-mouth särskilt vanliga, medan intentioner, identifikation och engagemang är 
mått som används i den mentala världen (Söderlund, 2001).  
 
Utsträckning handlar, enligt Söderlund (2001), om hur länge en kund varit kund hos 
ett företag. Ju längre kunden varit kund, i vårt fall ju längre medlemmen varit 
medlem, desto mer lojal är den. Då över hälften av de tillfrågade varit medlemmar i 5-
6 år eller längre kan vi konstatera att Friskis & Svettis medlemmar, enligt detta mått, 
måste anses lojala. 
 
Frekvens avser hur ofta en kund köper under en viss tidsperiod (Söderlund, 2001). 
Som lojalitetsmått gäller att ju oftare en kund handlar, i vårt fall ju oftare en medlem 
tränar, desto mer lojal är den (Söderlund, 2001). Eftersom de allra flesta medlemmar 
(57 %) tränar en gång i veckan kan vi enligt detta lojalitetsmått inte säga att Friskis & 
Svettis medlemmar är särskilt lojala. Detta är en nackdel då ökad frekvens leder till 
ökad kunskap hos kunden. 
 
Djup tar fasta på hur många olika saker kunden gör över tiden i förhållande till ett 
visst objekt (Söderlund, 2001). I detta fall handlar det om hur många olika aktiviteter 
varje medlem hos Friskis & Svettis deltar i. Ju fler aktiviteter, desto mer lojal 
medlem. Eftersom få av Friskis & Svettis medlemmar utnyttjar fler än två aktiviteter, 
kan vi enligt detta lojalitetsmått inte säga att de är särskilt lojala. Vi kan också 
konstatera att ”cross-selling” inte förekommer i särskilt hög utsträckning. Kvinnor är 
mer lojala än männen, men skillnaden mellan könen är mycket marginell. 
 
Word-of-mouth handlar om i vilken utsträckning en kund kan tänka sig att 
rekommendera ett företag vidare. Som mått på lojalitet innebär detta att ju större 
sannolikhet för att en kund rekommenderar ett företag till vänner och bekanta, desto 
mer lojal är den (Söderlund, 2001). Enligt undersökningen anser 70 % det som 
mycket troligt att de kommer att rekommendera Friskis & Svettis till vänner och 
bekanta. Medelvärdet i är, liksom i frågan om hur troligt det är att de kommer att tala 
väl om Friskis & Svettis, 4,7, vilket måste anses högt. Enligt detta mått kan således 
konstateras att Friskis & Svettis medlemmar är mycket lojala.  
 
I den mentala världen är intentioner, vad kunden kan tänka sig att utföra i framtiden, 
är ett vanligt förekommande mått. Här är det framförallt återköpsintentionen som är 
intressant (Söderlund, 2001). I vårt fall handlar det om hur sannolikt det är att en 
medlem kommer att fortsätta att vara medlem hos Friskis & Svettis. Enligt 
undersökningen anser hela 67 % det mycket troligt att de kommer att fortsätta vara 
medlem hos Friskis & Svettis. Medelvärdet är 4,5, vilket är högt. Enligt 
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intentionsmåttet kan lojaliteten således anses hög.  
 
Ytterligare ett mentalt lojalitetsmått är identifikation, vilket berör huruvida en kund 
kan identifiera sig med ett företags värderingar. Detta mått är, enligt Söderlund 
(2001), relevant då kunder som känner stor samhörighet med ett företag oftast är de 
mest lojala (Söderlund, 2001). Enligt undersökningen anser 62 % att de i mycket hög 
grad kan identifiera sig med Friskis & Svettis värderingar. Medelvärdet ligger på 4,5 
och även enligt detta mått måste lojaliteten anses hög. 
 
Engagemang avser hur viktigt ett objekt är för en individ (Söderlund, 2001). I vårt fall 
undersöks hur betydelsefullt Friskis & Svettis är för sina medlemmar. 33 % anser att 
Friskis & Svettis är en mycket viktigt del av deras liv, medan 34 % anser Friskis & 
Svettis vara viktigt. Medelvärdet ligger på 3,8, vilket innebär att lojaliteten, enligt 
detta lojalitetsmått, inte kan anses lika hög som tidigare nämnda mått. 
 
Söderlund (2001) nämner också ett enda sammanfattande lojalitetsmått, där kunden 
själv får ta ställning till hur lojal/inte lojal han/hon är (Söderlund, 2001). I vår 
undersökning framkom att 55 % ansåg sig som mycket lojala medlemmar hos Friskis 
& Svettis. Medelvärdet ligger på 4,2, vilket måste anses högt.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Friskis & Svettis medlemmar enligt måtten 
utsträckning, word-of-mouth, intentioner, identifikation och lojalitet är mycket lojala, 
medan de enligt måtten frekvens, djup och engagemang är mindre lojala. Lojaliteten 
beror således på vilket mått som används, det vill säga vilken faktor vi väljer att mäta. 
Att förlita sig enbart på något av dessa mått är därför riskabelt och då lojalitet drivs av 
många olika faktorer är dessa typer av mått oftast inte tillräckliga. För att få fram ett 
trovärdigt lojalitetsmått måste alla lojalitetsfaktorer inkluderas i beräkningen.  
 
Johnson m.fl. (2001) presenterar, i sin artikel The Evolution and future of national 
customer satisfaction index models, en modell som tar hänsyn till många av dessa 
faktorer. Genom att sammanställa alla lojalitetsfaktorer och dess värden har vi 
beräknat ett medelvärde för lojalitet. Enligt detta mått har Friskis & Svettis 
medlemmar ett medelvärde på 4,6. Kvinnor har ett medelvärde på 4,7, medan män har 
ett medelvärde på 4,5. Enligt detta mått är kvinnor således mer lojala än männen. Då 
4,6 är mycket högt kan vi konstatera att Friskis & Svettis medlemmar, utifrån detta 
sammanfattande lojalitetsmått, är lojala. 
 

5.2 Lojalitetsfaktorer 
 
Som tidigare nämnt drivs lojalitet av ett flertal faktorer. Vi har tidigare tagit upp 
faktorer såsom kundtillfredsställelse, pris, rykte, känslomässig och beräknande 
engagemang och lojalitet. För att förstå vad som egentligen orsakar lojaliteten hos 
Friskis & Svettis medlemmar, med andra ord varför de är lojala, måste dessa faktorer 
undersökas mer utförligt.  
 

5.2.1 Kundtillfredsställelse 
 
Hälften av Friskis & Svettis medlemmar är mycket nöjda med Friskis & Svettis och 
43 % är nöjda. Enligt Blomqvist, Dahl & Haeger (2004) räcker det oftast inte med att 

 38



kunden är nöjd, kunden måste vara mycket nöjd för att lojalitet ska uppstå. Skillnaden 
mellan en fyra och en femma kan, vilket vi tidigare nämnt, vara dramatisk 
(Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004). Medelvärdet ligger dock på 4,4, vilket måste 
anses högt. Många av Friskis & Svettis medlemmar anser också att deras 
förväntningar av Friskis & Svettis har uppfyllts och att Friskis & Svettis förhåller sig 
mycket väl jämfört med den ”ideala träningsorganisationen”. De tre frågor som ställts 
inom området kundtillfredsställelse har sammantaget ett medelvärde på 4,3. 
Kundtillfredsställelsen, över lag, måste därför anses vara hög och bidrar således i stor 
utsträckning till medlemmarnas lojalitet. 
 
Vad gäller könsfördelning kan konstateras att kvinnor är mer nöjda med Friskis & 
Svettis än vad män är. Kundtillfredsställelsen skiljer sig även beroende på ålder. Mest 
nöjda är medlemmar under 30 år. 
 

5.2.2 Pris 
 
Värde är, enligt Reidenbach & McClung (1998), definierat som relationen mellan 
kvalitet och pris. Men även kundförväntningarna påverkar det värde som en kund 
upplever. Attributet pris måste således bedömas utifrån en vägd kombination av de 
värdedrivande faktorerna kvalitet och förväntningar. (Reidenbach & McClung, 1998)  
 
Vid en jämförelse med sina egna förväntningar om vad ett träningskort ska kosta är 
Friskis & Svettis medlemmar neutrala. Vad gäller kvaliteten i förhållande till pris 
anser de flesta att kvaliteten är hög. De flesta av Friskis & Svettis medlemmar har 
slutligen en neutral inställning till Friskis & Svettis pris i förhållande till andra 
träningsorganisationer. Då medelvärdet ligger på 2,8 kan priset sammanfattningsvis 
inte sägas vara en bidragande faktor till lojaliteten hos Friskis & Svettis medlemmar.  
 
Kvinnor anser att priset är relativt lågt, jämfört med andra träningsorganisationer, i 
högre grad än män, som anser det vara relativt högt. Studenter anser att priset är högre 
än anställda och icke arbetande (pensionärer, sjukskrivna, arbetslösa etc.). Mellan 
åldersgrupper är skillnaderna marginella. Det verkar dock som att åldersgruppen 30-
45 år anser att priset är lägre i förhållande till andra träningsorganisationer, än 
medlemmar under 30 år och medlemmar över 45 år, vilka båda anser att priset är 
högre.  
 

5.2.3 Rykte 
 
För ett företag är, enligt Fill (2005), rykte strategiskt viktigt. Rykte kan ha effekt på 
lojalitet genom att det påverkar en kunds ”consideration set”, det vill säga de 
varumärken kunden väljer mellan i sitt minne (Johnson m.fl., 2001). Majoriteten av 
Friskis & Svettis medlemmar anser att Friskis & Svettis, vid en jämförelse med andra 
träningsorganisationers varumärken, förhåller sig positivt. Medelvärdet ligger på 4,4. 
Det som sägs om Friskis & Svettis i media anser medlemmarna vara positivt och 
medlemmarna anser vidare även att deras vänner har överlag en ganska positiv 
inställning till varumärket Friskis & Svettis. Det sammanlagda medelvärdet på alla 
frågor som gäller Friskis & Svettis rykte är 4,2 vilket betyder att Friskis & Svettis 
rykte i sin helhet anses bra bland medlemmarna. Rykte är således en viktig faktor för 
Friskis & Svettis, då det i stor grad påverkar medlemmarnas lojalitet. 
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Kvinnor tycker att Friskis & Svettis har ett bättre rykte än vad män tycker. Vad gäller 
åldersgrupper är det medlemmar över 45 som anser Friskis & Svettis rykte som mest 
positivt, följt av åldersgruppen 30-45 år. Den grupp som anser att Friskis & Svettis  
rykte är minst positivt är den yngsta, medlemmar under 30 år.   
 

5.2.4 Känslomässigt och Beräknande engagemang 
 
Känslomässigt engagemang avser emotionell tillhörighet, såsom huruvida kunder 
känner tillhörighet och engagemang för, eller kan identifiera sig med, en organisation 
och dess värderingar (Johnson m.fl., 2001). Enligt undersökningen anser de flesta av 
Friskis & Svettis medlemmar att de i mycket hög grad kan identifiera sig med Friskis 
& Svettis värderingar. Medelvärdet ligger på 4,5. En tredjedel anser att Friskis & 
Svettis är en mycket viktigt del av deras liv. Medelvärdet ligger på 3,8. Drygt en 
tredjedel anser även att de känner tillhörighet med Friskis & Svettis. Medelvärdet 
ligger på 3,8. Medelvärdet av alla tre frågor för känslomässiga engagemang ligger på 
4,0, vilket måste anses högt.  
 
Beräknande engagemang innebär att beräknande faktorer, såsom geografiskt läge, 
bekvämlighet och förmåner, påverkar kunden i sitt val av leverantör (Johnson m.fl., 
2001). De flesta av Friskis & Svettis medlemmar, anser att Syrefabrikens läge är 
mycket fördelaktigt i förhållande till andra träningsorganisationer. Vissa av Friskis & 
Svettis medlemmar instämmer vidare i att bekvämlighetsfaktorer, såsom bra 
öppettider, parkeringsmöjligheter och barnpassning, är en bidragande orsak till varför 
de valt att träna på Friskis & Svettis. De flesta av Friskis & Svettis medlemmar anser 
dock inte att de tränar på Friskis & Svettis på grund av särskilda förmåner, såsom 
anställningsförmåner eller läkarremisser. Det sammanlagda medelvärdet på 
beräknande förbindelser, vilket kan beräknas enbart enligt bekvämlighet och 
förmåner, ligger på 2,5, vilket är lågt. 
 
Följaktligen kan vi konstatera att Friskis & Svettis medlemmar är betydligt mer 
känslomässigt engagerade i Friskis & Svettis än vad de är beräknande (medeltalet vad 
gäller känslomässigt engagemang ligger på 4,0 jämfört med medeltalet för 
beräknande engagemang, vilket ligger på 2,5). Det är således de känslomässiga 
faktorerna och inte de beräknande som ger upphov till lojalitet. 
 
Enligt Feurst (1999) innebär tvingad lojalitet att någon typ av barriär låser kunden till 
företaget (Feurst, 1999). Få av medlemmarna instämmer dock i att de tränar på Friskis 
& Svettis på grund av någon typ av förmån eller annat incitament.  
 
Köpt lojalitet beror på belöningar som exempelvis rabatter, pengar eller dylikt (Feurst, 
1999). Priset på Friskis & Svettis skulle kunna leda till lojala medlemmar inom denna 
kategori. De flesta av Friskis & Svettis medlemmar har en neutral inställning till 
Friskis & Svettis pris. Vid en jämförelse med andra träningsorganisationer anser vissa 
att priset är lågt, eller mycket lågt och för dessa kan priset vara en bidragande orsak 
till valet av träningsorganisation. Det behöver dock inte ha ett direkt samband och det 
är därför ingenting vi kan konstatera med säkerhet. 
 
För praktisk lojalitet är det vana eller bekvämlighet som driver engagemanget (Feurst, 
1999). I vårt fall skulle bekvämlighetsfaktorer kunna vara geografiskt läge, 
fördelaktiga öppettider, goda parkeringsmöjligheter etc. De flesta av Friskis & Svettis 
medlemmar anser, som ovan nämnt, att Syrefabrikens läge är mycket fördelaktigt i 
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förhållande till andra. För dessa kan Syrefabrikens läge vara avgörande i valet av 
träningsorganisation, men det behöver heller inte ha något samband. Vissa av Friskis 
& Svettis medlemmar instämmer i att bekvämlighetsfaktorer, såsom bra öppettider, 
parkeringsmöjligheter och barnpassning, är en bidragande orsak till varför de valt att 
träna på Friskis & Svettis och för dessa kan bekvämlighetsfaktorer spela stor roll för 
valet av träningsorganisation. Sammantaget ligger medelvärdet på praktisk lojalitet 
dock runt 3,5. 
 
Engagerad lojalitet innebär att kvalitet och känslomässiga faktorer såsom exempelvis 
symbolvärde styr kunden (Feurst, 1999). Enligt undersökningen anser en stor 
majoritet av Friskis & Svettis medlemmar att de kan identifiera sig med Friskis & 
Svettis värderingar. Många anser att Friskis & Svettis är en viktig, eller mycket viktig, 
del av deras liv, liksom att de känner tillhörighet, eller stark tillhörighet, med Friskis 
& Svettis. Det totala medelvärdet för engagerad lojalitet ligger på 4,0. 
 
Vi kan således konstatera att få medlemmars lojalitet gentemot Friskis & Svettis är 
tvingad, köpt eller praktisk. De flesta medlemmars lojalitet är istället engagerad, 
vilket måste anses bra då detta, exempelvis att kunden föredrar det valda objektet och 
upplever det svårt att vara utan det, enligt Söderlund (2001), kan förorsaka 
hyperlojalitet. 
 

5.2.5 Lojalitet 
 
Lojalitet är det yttersta målet för varje organisation och kan bedömas utifrån i vilken 
utsträckning en kund både talar väl om och rekommenderar objektet till vänner och 
bekanta och även om kunden har intentionen att fortsätta vara kund (Johnson m.fl., 
2001). Av undersökningen framgår att stor andel (över två tredjedelar i alla fallen) 
anser det mycket troligt att de skulle tala väl om Friskis & Svettis, rekommendera till 
andra och fortsätta träna på Friskis & Svettis i framtiden. Resultatet av dessa frågor 
ger lojaliteten ett sammantaget medelvärde på 4,6. Dessa faktorer bidrar således till 
medlemmarnas lojalitet i hög utsträckning. 
 
Sammantaget visar alla tre lojalitetsfaktorer att kvinnor är mer lojala än män. Kvinnor 
har ett medelvärde på 4,7 medan män ligger på 4,4. Vad gäller åldersgrupper är det 
medlemmar över 45 som är mest lojala med ett medelvärde på 4,7.  
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6. SLUTSATS 
 

I detta kapitel drar vi en slutsats av vår undersökning. Vi sammanfattar de resultat vi 
fått fram, vilka vi analyserat i analyskapitlet, och besvarar de frågor vi ställt i 
inledningskapitlet.  

 
 
Vårt syfte med denna uppsats var att utreda lojaliteten hos Friskis & Svettis 
medlemmar i Karlstad. Vi ville ta reda på dels hur lojala Friskis & Svettis medlemmar 
är, samt varför de är lojala/inte lojala.  
 
Vi kan av undersökningen konstatera att Friskis & Svettis medlemmar generellt sett är 
lojala. Enligt de lojalitetsmått som, enligt Söderlund (2001), mäter beteende visar 
utsträckning och word-of-mouth på lojalitet, medan intentioner och identifiering tyder 
på lojalitet vad gäller mentala lojalitetsmått. Detta innebär att de flesta av Friskis & 
Svettis medlemmar har varit medlemmar länge och kan tänka sig att rekommendera 
Friskis & Svettis till vänner och bekanta. De flesta av medlemmarna kan också 
identifiera sig med Friskis & Svettis värderingar och har även intentionen att fortsätta 
vara medlemmar. Medlemmarna anser själva att de är lojala och det slutgiltiga måttet, 
vilket inkluderar flera lojalitetsdrivande faktorer, visar på att de faktiskt också är det.  
 
För att minska sin medlemsomsättning är det viktigt för Friskis & Svettis att förstå 
lojaliteten hos sina medlemmar och vad som driver den. Genom att kunna förklara 
lojaliteten, det vill säga genom att identifiera vilka faktorer som bidrar till lojalitet hos 
Friskis & Svettis medlemmar, har Friskis & Svettis också större möjlighet att påverka 
den. För att öka lojaliteten hos sina medlemmar bör Friskis & Svettis fokusera på de 
faktorer som i högst grad bidrar till lojalitet.  
 
Av undersökningen framgår att den starkast bidragande faktorn till medlemmarnas 
lojalitet är kundtillfredsställelse. Även Friskis & Svettis rykte är i hög grad 
lojalitetsdrivande. De flesta medlemmarna är också nöjda med Friskis & Svettis pris 
och anser att det stämmer väl överens med den kvalitet de får. Vi kan vidare 
konstatera att Friskis & Svettis medlemmar känner ett betydligt mer känslomässigt än 
beräknande engagemang till föreningen. Detta innebär att värderingar och känslor för 
föreningen spelar större roll vid valet av träningsorganisation än 
bekvämlighetsfaktorer och förmåner. Få medlemmars lojalitet är således tvingad, köpt 
eller praktisk. De flesta medlemmar känner snarare en så kallad engagerad lojalitet 
gentemot Friskis & Svettis. Att många medlemmar är, vad Söderlund (2001) 
benämner, hyperlojala är således mycket möjligt. 
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Bilaga 1 – Enkät 
 

ENKÄTUNDERSÖKNING FRISKIS & SVETTIS 
 

Den här enkäten syftar till att Friskis & Svettis ska få mer kunskap om sina 
medlemmar för att kunna utveckla sin verksamhet.  
 
 
DEL 1: BAKGRUNDSFRÅGOR 
 
Följande frågor är bakgrundsfrågor. De är utformande med kryssrutor. Vi vill att 
Du kryssar i ett alternativ, det som stämmer bäst in på Dig. 

 
 

1. Kön 
 

□ Man 
□ Kvinna 
 

2. Ålder 
 

□ < 15 
□ 15-30 
□ 31-45 
□ 46-60 
□ > 60 

 
3. Familjeförhållanden 
 

□ Gift 
□ Sambo 
□ Särbo 
□ Ensamstående 
□ Singel 

 
4. Sysselsättning 
 

□ Anställd 
□ Studerande 
□ Arbetslös 
□ Pensionär 
□ Sjukskriven 
□ Annat ____________________________________________ 
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5. Vilken typ av träningskort har Du? 
 

□ Helårskort 
□ Terminskort 
□ Månadskort 
□ 10-kort 
□ Engångsbiljett 

 
6. Hur länge har Du varit medlem hos Friskis & Svettis? 
 

□ < 1 år 
□ 1-2 år 
□ 3-4 år 
□ 5-6 år 
□ > 6 år 
 

7. Hur ofta tränar Du hos Friskis & Svettis? 
 

□ Mer än 3 gånger i veckan 
□ 2-3 gånger i veckan 
□ 1 gång i veckan 
□ Ett par gånger i månaden 
□ Mer sällan 

 
8. Vilka Friskis & Svettis aktiviteter deltar Du aktivt i? OBS: Här kan Du 

välja mer än ett alternativ. 
 

□ Traditionell jympa (bas, medel, intensiv, puls, styrka) 
□ Inriktade pass (aerobics, dansaerobics, skivstång, ki balans, ki 

box) 
□ Spincykling 
□ Gym 
□ Utomhusaktiviteter 

Annat 
______________________________________________ 
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DEL II: UNDERSÖKNINGSFRÅGOR 
 
Följande frågor handlar om hur Du uppfattar Friskis & Svettis. Samtliga besvaras 
efter en 10-gradig skala. Ringa in det svarsalternativ som bäst stämmer överens med 
Din uppfattning. 
 
 

9.  Som helhet, hur nöjd eller 
missnöjd är Du med Friskis & 
Svettis? 
 

Missnöjd                               Mycket nöjd
1    2    3   4    5    6    7    8    9    10 

10. Om Du lägger ihop alla Dina 
erfarenheter av Friskis & Svettis 
fram till dagens datum, hur väl har 
Dina förväntningar infriats? 

 

Inte alls väl                             Mycket väl
1    2    3   4    5    6    7    8    9    10 

11. Om Du tänker Dig den ”ideala 
träningsorganisationen”, hur nöjd 
eller missnöjd är Du med Friskis & 
Svettis?  

 

Missnöjd                               Mycket nöjd
1    2    3   4    5    6    7    8    9    10 

12. Hur tycker Du att Friskis & 
Svettis pris på träningskort är 
jämfört med andra 
träningsorganisationers priser? 

 

Lågt                                                  Högt 
1    2    3   4    5    6    7    8    9    10 

13. Hur tycker Du att Friskis & 
Svettis kvalitet är i förhållande till 
pris (det vill säga, hur mycket tycker 
Du att Du ”får för pengarna”)? 
 

Låg                                                    Hög 
1    2    3   4    5    6    7    8    9    10 

14. Hur tycker Du att Friskis & 
Svettis pris är i förhållande till vad 
Du anser att ett träningskort ska 
kosta? 

 

Lågt                                                  Högt 
1    2    3   4    5    6    7    8    9    10 

15. Vad tycker Du om Friskis & 
Svettis rykte (det vill säga, vad som 
sägs om Friskis & Svettis i 
media/reklam och andra)? 

 

Dåligt rykte                   Mycket bra rykte
1    2    3   4    5    6    7    8    9    10 

16. Vilken är Din inställning till 
varumärket Friskis & Svettis 
jämfört med andra 
träningsorganisationers 
varumärken? 

 
 

Negativt                                        Positivt 
1    2    3   4    5    6    7    8    9    10 

 47



17. Hur är Dina vänners inställning 
till varumärket Friskis & Svettis? 

Negativt                                        Positivt 
1    2    3   4    5    6    7    8    9    10 

 
18. Hur väl identifierar Du Dig med 
Friskis & Svettis värderingar (det 
vill säga, det ska vara ”roligt att 
träna”)? 

 

 
Inte alls väl                             Mycket väl

1    2    3   4    5    6    7    8    9    10 

19. Hur väl känner Du tillhörighet       
till Friskis & Svettis? 
 

Inte alls väl                             Mycket väl
1    2    3   4    5    6    7    8    9    10 

20. Instämmer Du i att Friskis & 
Svettis är en betydelsefull del av Ditt 
liv (skulle Du känna saknad utan 
Friskis & Svettis)? 

 

Instämmer inte alls         Instämmer helt
1    2    3   4    5    6    7    8    9    10 

21. Instämmer Du i att Friskis & 
Svettis (Syrefabrikens) läge är 
fördelaktigt för Dig jämfört med 
andra träningsanläggningar? 

 

Instämmer inte alls         Instämmer helt 
1    2    3   4    5    6    7    8    9    10 

22. Instämmer Du i att Du tränar på 
Friskis & Svettis på grund av 
bekvämlighet, såsom bra öppettider, 
parkeringsmöjligheter och/eller 
barnpassning? 

 

Instämmer inte alls         Instämmer helt 
1    2    3   4    5    6    7    8    9    10 

23. Instämmer Du i att Du tränar på 
Friskis & Svettis på grund av någon 
form av förmån, exempelvis från Din 
arbetsgivare, läkare eller dylikt? 

 

Instämmer inte alls         Instämmer helt 
1    2    3   4    5    6    7    8    9    10 

24. Hur troligt är det att Du kommer 
att tala väl om Friskis & Svettis till 
vänner och bekanta? 

 

Inte alls troligt                   Mycket troligt 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

25. Hur troligt är det att Du kommer 
att rekommendera Friskis & Svettis 
till vänner och bekanta? 

 

Inte alls troligt                   Mycket troligt 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

26. Hur troligt är det att Du kommer 
att fortsätta träna på Friskis & 
Svettis? 

 

Inte alls troligt                   Mycket troligt 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Instämmer inte alls         Instämmer helt 27. Instämmer Du i att Du är en lojal 
medlem hos Friskis & Svettis? 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

  

 48



 
 
 

Om Du har några övriga synpunkter eller kommentarer till enkäten är vi 

tacksamma om Du skriver i dem här: 

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________ 
 
 
 
Sista svarsdag för enkäten är 10 maj 2006. Enkäten kan skickas in med det 
portofria svarskuvertet som bifogas eller lämnas in i receptionen på Friskis 
& Svettis (Syrefabriken).  
 
 
 
Tack för Din medverkan! 
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