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Förord 
Vi vill först och främst tacka hela Friskis & Svettis som gjort denna undersökning möjlig. 
Även de medlemmar hos Friskis & Svettis som valt att medverka under våra intervjuer har 
varit betydelsefulla för att genomföra denna uppsats.

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Carolina Camén som hjälpt oss under 
uppsatsens gång och till bibliotekets personal som visat stort engagemang i vårt sökande efter 
lämplig litteratur. 

    _________________                  ________________
          Erik Nilsson                                                                             Anders Ångbäck



Sammanfattning
Friskis & Svettis är en sammanslutning av ideellt arbetande idrottsföreningar som erbjuder 
alla människor en lättillgänglig träning. I dagsläget uppgår antalet medlemmar i Karlstad till 
cirka 4600 aktiva medlemmar. Utöver den grundläggande jympan som samtliga Friskis & 
Svettis-föreningar i Sverige erbjuder, kan Friskis & Svettis Karlstad erbjuda medlemmarna 
gym, spinning, aerobics samt utomhusverksamhet.

Föreningen önskar att få en djupare insikt i hur medlemmarna hos Friskis & Svettis i Karlstad 
uppfattar kvaliteten på de utbjudna tjänsterna. En tjänst kan beskrivas som en kedja av 
värdeskapande aktiviteter eller händelser. Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att 
tillfredställa och helst överträffa, medlemmarnas behov och förväntningar. 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur Friskis & Svettis medlemmar upplever kvaliteten 
på föreningens tjänster, vilka attityder som finns bland medlemmarna samt hur stor roll priset 
har i val av träningsanläggning. Vi genomförde en kvalitativ undersökning i form av 
fokusgruppsintervjuer som genomfördes i Friskis & Svettis lokal Syrefabriken. Då föreningen 
är uppdelad i fyra huvudgrenar, valde vi att genomföra en fokusgruppsintervju per gren.  

Genom undersökningen kan vi konstatera att medlemmarna är tillfredställda med de faktorer 
som de anser vara de mest centrala i deras kvalitetsbedömning men att det fortfarande finns 
ett antal kringliggande faktorer som bör åtgärdas.  
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1. Inledning

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vilken problemformulering som ligger till grund för 
det syfte och frågeställningar som vår uppsats bygger på. 

1.1 Problemformulering

I och med att Friskis & Svettis är en ideell förening föreligger inget vinstsyfte i verksamheten. 
Föreningen går dock i dagsläget med vinst, vilket gör att ett stort intresse finns för att 
återinvestera vinsterna och öka kvaliteten. Det som intresserar föreningen i nuläget är att 
lokalisera de upplevda brister som finns i dess tjänster samt var man bör investera för att 
kunna erbjuda medlemmarna vad de efterfrågar. 

Enligt Bengt Epperlein, vikarierande verksamhetschef på Friskis & Svettis Karlstad, kvarstår 
satsningarna vad det gäller arbetet med att öka kvaliteten på föreningens tjänster även under 
år 2006. Friskis & Svettis uttalade mål idag är att föreningen skall kunna erbjuda sina 
medlemmar en ”lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet”.1 Kvalitet anser vi i detta 
fall karaktäriseras tillfredsställande av Bergman och Klefsjös2 definition:”Kvaliteten på en 
produkt är dess förmåga att tillfredställa och helst överträffa, medlemmarnas behov och 
förväntningar.”  I detta fall består produkten ovan av en tjänst, men vad Friskis & Svettis vill 
uppnå är just att ”överträffa medlemmarnas behov och förväntningar”. 

För att föreningen skall kunna locka så många som möjligt till att börja ett sundare liv, eller 
välja Friskis & Svettis som träningsanläggning, måste föreningen tillmötesgå målgruppernas 
efterfrågan och följa de trender som råder inom de olika träningsformerna som erbjuds. 
Friskis & Svettis ser sig inte som någon konkurrent till de övriga träningsanläggningarna men 
vill ha möjligheten att erbjuda målgrupperna ett minst lika bra upplägg som övriga aktörer på 
marknaden. Friskis & Svettis mål är att kunna erbjuda en så stor målgrupp som möjligt en 
träningsform som passar dem samt att locka så många som möjligt till ett sundare liv 
samtidigt som man behåller de befintliga medlemmarna. Målet är att öka den allmänna hälsan 
och hålla en hög kvalitet på föreningens tjänster.

I dagsläget anser sig Friskis & Svettis tillmötesgå medlemmarnas förväntningar i stor 
utsträckning. Dock efterfrågar föreningen en undersökning som stärker detta antagande och 
som kan bidra till att föringen ges möjlighet att förbättra de tjänster som inte upplevs som 
optimala. Målsättningen är att erbjuda medlemmarna vad de efterfrågar, vilket gör att Friskis 
& Svettis vill undersöka hur medlemmarna värdesätter de olika faktorerna, som påverkar 
uppfattningen av den totala tjänstekvaliteten och som i sin tur ger medlemmarna dess 
helhetsintryck

1.2 Syfte & frågeställningar
Vår uppsats grundar sig i att i så stor utsträckning som möjligt undersöka vilka åsikter 
medlemmarna har angående kvaliteten på de utbjudna tjänsterna samt hur föreningen 
uppfattas av medlemmarna. Vi efterfrågar också de negativa faktorerna som kunderna 
upplever för att ge Friskis & Svettis en möjlighet att förbättra dessa

1 www.friskissvettis.se 060329
2 Bergman, Klefsjö, 2001, s 23



- 6 -

Våra huvudfrågor i denna uppsats kommer därmed att vara:
¾ Hur upplever medlemmarna bemötandet från föreningens funktionärer?
¾ Vilken attityd har medlemmarna till Friskis & Svettis som varumärke?
¾ Vilka är de negativa kvalitetsuppfattningarna hos föreningens medlemmar?
¾ Vad har priset för inverkan vid valet av träningsanläggning?
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2. Bakgrund

I  detta avsnitt  presenterar vi  Friskis & Svettis ,  vilken är den förening som denna 
undersökning är ämnad för. 

2.1 Presentation av Friskis & Svettis 
Friskis & Svettis är en sammanslutning av ideellt arbetande idrottsföreningar som erbjuder 
alla människor en lättillgänglig träning. Föreningen är helt ideell och finansieras av medlems–
och träningsavgifter. 

Organisationen grundades år 1978 och hade första året endast 1500 medlemmar, men har 
sedan dess växt för varje år. I dagsläget uppgår det totala antalet medlemmar till cirka 
377 000, och organisationen finns representerad i en rad Europeiska länder. Föreningen har 
över 12 000 ideellt arbetande funktionärer, ledare, instruktörer, värdar och styrelseledamöter 
knutna till sig.3

Friskis & Svettis högst beslutande organ är den årsstämma som äger rum en gång per år, där 
alla föreningar som är knutna till organisationen har rätt att delta.  Alla grenföreningar är 
gemensamt kopplat till Friskis & Svettis Riks som ansvarar för kommunikation/service, 
utbildning och utveckling till föreningarna. Varje grenförening ansvarar själva för sin 
verksamhet med tillhörande ekonomi samt det utbud av träning som erbjuds, dock finns 
jympa inom alla föreningar i Friskis & Svettis.4

2.2 Föreningens Mål
Friskis & Svettis största mål är att få folk att börja träna och framgång mäts i antal 
medlemmar. Friskis & Svettis Karlstad satte som mål under 2005 att höja kvaliteten i sina 
tjänster, vilket i sin tur skulle generera fler medlemmar. Följande mål uttalades i 2005 års 
verksamhetsplan:

x Kvantitativa mål: I 2005 års verksamhetsplan klargörs att föreningen vill följa Friskis 
& Svettis Riks mål på en medlemsökning på 5 %, vilket för Friskis & Svettis Karlstad, 
innebär en ökning till cirka 4600 aktiva medlemmar. I och med den ökade kvaliteten 
genom hela föreningen har föreningen som mål att medlemsomsättningen inte skall 
understiga 30 %.5

x Kvalitativa mål: Friskis & Svettis Karlstad målsättning är att 80 % av medlemmarna 
skall instämma i att Friskis & Svettis står för naturlighet, glädje, öppenhet och 
personlighet. Vad gäller funktionärerna ville föreningen att över 90 % skulle instämma 
i att det är roligt att vara funktionär samt att de känner en tillhörlighet och stolthet över 
sitt engagemang.6

3 Friskis & Svettis verksamhetsplan 2005
4 Ibid
5 Ibid
6 Ibid
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2.3 Utbud
Utöver den grundläggande jympan som samtliga Friskis & Svettis-föreningar i Sverige 
erbjuder, kan Friskis & Svettis Karlstad erbjuda medlemmarna gym, spinning, aerobics samt 
utomhusverksamhet. Dock inkluderas inte utomhusverksamheten i denna underökning.

x Jympa: Denna träningsform räknas som kärnan i Friskis & Svettis aktiviteter, där stora 
krav ställs på instruktören. På grund av vikten i ständigt uppdaterade instruktörer, skall 
ledaransvariga inom föreningen närvara på så kallade ledarträffar 1-2 gånger per 
termin. Ledarträffarna skall öka gemenskapen inom föreningen samt utveckla ledarna 
genom att de delar erfarenheter och diskuterar aktuella frågor. 

Friskis & Svettis Karlstad hade som mål under 2005 att utveckla en process för 
ledarrekrytering, vilket är en del i föreningens nysatsning på utbildning. Satsningen 
innebär en större satsning på grundutbildning och vidareutbildning för instruktörerna. 
År 2005 skulle fem nya ledare utbildas och femton ledare skulle vidareutbildas. 

x Gym: Friskis & Svettis gym håller en hög standard och föreningen jobbar ständigt med 
att förnya utrustningen för att säkerställa en hög kvalitet och god beläggning. För att 
mö ta  med lemmarnas  e f t e r f r ågan ,  kommer  fö ren ingen  a t t  u töka  an t a l e t  
gyminstruktörer. I dagsläget är väntetiden på instruktörsledda träningspass i gymmet 
korta, detta vill Friskis & Svettis upprätthålla med hjälp av nyrekryteringen. Fem av de 
nuvarande instruktörerna kommer att ges möjligheten att åka på vidareutbildning på de 
så kallade ”Svettisdagarna”, för att på så sätt öka kvaliteten av utlärningen. En erfaren 
instruktör kommer även att utbilda sig i gyminstruktörsuppföljning för att sedan dela 
med sig av erfarenheterna till resten av instruktörerna. 

x Spinning: Sedan spinningen gjorde intrång på Friskis & Svettis Karlstad har den gjort 
succé och de flesta passen blir fullbokade. För att hålla jämna steg med efterfrågan av 
spincyklingen, har föreningen köpt in fler spincyklar. På längre sikt vill Friskis & 
Svettis bygga ut lokalen och förse den med en klimatanläggning för bättre ventilation. 
Spinningen tillsammans med aerobics är de enda former av träning där medlemmarna 
kan boka tid över Internet. Denna metod har visat sig effektiv, men föreningen drabbas 
hårt av medlemmar som inte närvarar på bokade pass.7

2.4 Marknadsföring och information
Friskis & Svettis Karlstad bestämde under 2005 at t  en s törre  satsning på PR och 
marknadsföring skulle genomomföras. Det är marknadsgruppen och verksamhetschefen som 
ansvarar för den marknadsplan som skall upprättas. Marknadsplanen skall innehålla såväl 
intern- som extern informat ion och skal l  samstämma med de  bes lu t  som fa t tas  i  
verksamhetsgruppen och styrelse. Marknadsplanens huvudsyfte är att profilera föreningen, 
vilket innebär att göra målgruppen medveten om Friskis & Svettis idé och verksamhet genom 
lokala informationskanaler och massmedia.8

Friskis & Svettis Karlstad nyttjar en rad tillvägagångssätt för att nå ut till sina medlemmar; 
hemsida, anslagstavlor i Syrefabriken, direktutskick, receptionister samt genom muntlig 
information i samband med olika motionspass.9

7 Friskis & Svettis verksamhetsplan 2005
8 Ibid
9 Ibid
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3. Metod

Metoden beskriver det grundläggande tillvägagångssätt på vilken undersökningen har utförts. 
I avsnittet redovisas de metoder som vi anser vara relevanta för den aktuella undersökningen 
s a m t  e n  m o t i v e r i n g  v a r f ö r  d e s s a  h a r  v a l t s . I  s l u t e t  a v  a v s n i t t e t  h å l l s  e n  
trovärdighetsdiskussion som redogör för faktorer som påverkat utfallet av metoden. 

3.1 Val av undersökningsmetod
Det finns två grundläggande metoder för genomförandet av en undersökning, kvalitativ 
respektive kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden fokuserar på mätbara variabler, antal 
och mängd som presenteras i en statistisk rapport. I analysen av kvantitativ data söks samband 
mellan de variabler som framkommit i insamlingen. Den kvalitativa metoden syftar till att 
skapa en djupare uppfattning om målgruppens tankar, åsikter och känslor.10 I  v å r  
undersökning har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod då analysen skall byggas kring 
åsikter och uppfattningar om Friskis & Svettis kvalitet på levererade tjänster. Med hänsyn till 
de presenterade frågeställningarna som klargör att vi vill utröna medlemmarnas personliga 
åsikter gentemot tjänstekvaliteten i föreningens tjänster, är den kvalitativa metoden att 
föredra. Den kvalitativa metoden ger en mer beskrivande bild av forskningsobjektet, där vikt 
läggs vid ord, åsikter, text, symboler och handlingar. När denna metod används har 
undersökaren en mer betydande roll än i den kvantitativa metoden, då denna skall tolka den 
insamlade informationen, och därefter ge en korrekt bild av det observerade.11

3.2 Undersökningens praktiska genomförande
Insamlingen av empiri kommer att ske genom fokusgrupper, innehållande medlemmar ur 
organisationen Friskis & Svettis Karlstad. Metoden är en teknik som utvecklades under 1920-
talet och har genom året varit en teknik som använts främst för marknadsundersökningar och 
har sedan 1980-talet ökat i användning. Metoden används i två syften, den första är att studera 
innehåll,  vilket innebär en studie i  gruppmedlemmarnas åsikter,  atti tyder,  tankar, 
uppfattningar, argumentationer etc. Det andra syftet med metoden är att studera själva 
interaktionen mellan gruppmedlemmarna i form av makthierarki, beteende och försvar.12

Dock kommer inte  interakt ionen mellan medlemmarna at t  uppmärksammas i  vår  
undersökning. 

Vi valde att dela upp Friskis & Svettis aktiviteter i fyra delar där vi inriktade oss på grupperna 
jympa, gym, spinning och aerobics. Att vi valde just dessa fyra grupper grundar vi på att det 
är den huvudsakliga verksamheten som bedrivs av Friskis & Svettis i Karlstad samt den 
tidsbegränsning som uppsatsen innebar.

I vår undersökning har vi tillämpat en strukturerad form av fokusgruppsintervjuer. Skillnaden 
mellan en strukturerad och en ostrukturerad fokusgruppsintervju har att göra med hur bunden 
moderatorn är till förbestämda frågor. I en strukturerad intervju styr moderatorn diskussionen 
i den mån att denna bestämmer vilka punkter som skall behandlas och hur ingående de skall
beröras.13 Då vi i fokusgruppsintervjuerna använt oss av en frågeguide, räknar vi metoden 

10 Jacobsen, 2002
11 Ibid
12 Wibeck, 2000
13 Ibid



- 10 -

som strukturerad, vi valde att använda oss av en frågeguide för att enklare kunna jämföra 
resultatet mellan de olika fokusgruppsintervjuerna. Frågeguiden finns bifogad i bilaga 2.

3.2.1 Urval och bortfall
Enligt Wibeck14 bör antalet medlemmar i en fokusgrupp inte understiga fyra deltagare och 
inte heller överstiga sju deltagare vid användandet av en moderator. Vi valde att arbeta med 
grupper om åtta personer, en moderator samt en assistent till moderatorn. Vi räknade vidare 
med ett bortfall på 20% av de tillfrågade personerna vilket vi tog hänsyn till när vi värvade 
medlemmar till våra fokusgrupper. 

Vid vår värvning av medlemmar till fokusgrupperna tillämpade vi till en början en metod som 
gick ut på att informera medlemmarna om vår undersökning i samband med den allmänna 
information som Friskis & Svettis håller efter varje jympapass. Därefter fick intresserade 
medlemmar anmäla sig till oss efter passet. Efter en stund märkte vi dock att vi hade betydligt 
enklare att värva medlemmar från gymmet, där vi hade frågat varje medlem individuellt. 
Det ta  medförde  a t t  v i  ändrade  s t ra teg i  och  t i l l ämpade  enbar t  den  ind iv idue l la  
värvningsmetoden, vilken även gav oss en större kontroll över urvalet. För att få ett urval som 
passade projektets mål försökte vi skapa fokusgrupper som avspeglade verkligheten i så stor 
utsträckning som möjligt, i fråga om kön och ålder. Vid åtta tillfällen under såväl kvällstid 
som dagtid , fördelat på cirka 12 timmar, befann vi oss på Friskis & Svettis för att hitta 
lämpliga intervjuobjekt. 

Vid observation av jympapassen upptäckte vi att åldern var spridd men att det kvinnliga könet 
dominerade, vilket vi tog hänsyn till under värvningen. Den slutgiltiga fokusgruppen bestod 
av två kvinnor i 25-årsåldern, en kvinna i 60-årsåldern, en kvinna i 50-årsåldern samt en man i 
60-årsåldern. Inför denna fokusgruppsdiskussion drabbades vi av återbud som uteslöt en 
kvinna i 50-årsåldern, en flicka i 16-årssåldern samt en kvinna i 25-årsåldern. I värvningen av 
denna grupp upplevde vi stora problem vid värvningen av män. Det slutgiltiga antalet 
personer inför denna fokusgrupp blev således fem.

Vid värvningen av deltagare till gymgruppen märkte vi snabbt att medelåldern föreföll vara 
lägre inom denna del av Friskis & Svettis, vilket vi tog hänsyn till i värvningen. Den 
färdigställda fokusgruppen av gymmet blev tillfredsställande i ålderssynpunkt med fyra killar 
i 25-årsåldern, en man i 55-årsåldern samt en kvinna 40-årsåldern. Vi hade dock önskat att 
fler kvinnor hade ingått i fokusgruppen, men på grund av bortfall, i form av en kvinna i 25-
årsåldern och en kvinna i 45-årsåldern, fick vi acceptera urvalet. 

Spinningen är den del inom Friskis & Svettis som täcker in den bredaste målgruppen i fråga 
om ålder och kön. Intresset att delta i denna fokusgrupp uppfattade vi som det största av de 
fyra delarna som vi valt att undersöka. Den färdiga gruppen bestod av en man i 30-årsåldern, 
en man i 60-årsåldern, en kvinna i 30-årsåldern, en kvinna i 50-årsåldern samt två kvinnor i 
20-årsåldern. Inför denna fokusgrupp drabbades vi av två bortfall; en man i 30-årsåldern och 
en kvinna i 40-årsåldern. 

Vid observation av aerobicsgruppen såg vi att denna del av föreningen domineras av yngre 
kvinnor med ett inslag av medelålders kvinnor. Resultatet av urvalsprocessen blev tre kvinnor 
i  25 -årsåldern och en kvinna i 50-årsåldern, vilket avspeglar ett aerobicspass väl. Vi 

14 Wibeck, 2000
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drabbades av två bortfall på grund av att tillfrågade beslöt sig för att inte dyka upp till 
fokusgruppsintervjun.

För att presentera fokusgruppernas sammansättning på ett överskådligt sätt bifogas följande 
tabell:

Träningsgren Antal deltagare Varav kvinnor Varav män Antal bortfall

Jympa 5 st 4 st 1 st 3
Gym 6 st 1 st 5 st 2
Spinning 6 st 4 st 2 st 2

Aerobics 4 st 4 st 0 st 2
Tabell: Fördelning av fokusgruppsdeltagare.

3.2.2 Genomförande

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes i Friskis & Svettis lokaler på Tjärngatan i Karlstad där 
vi hade tillgång till föreningens konferensrum. Inför intervjuerna genomfördes en del 
förändringar i rummet i form av placering av stolar, material som kunde fånga medlemmarnas 
uppmärksamhet togs bort och rummet var väl ventilerat. Under fokusgrupperna bjöds 
deltagarna på smörgåsar och kaffe/juice. Därefter genomfördes en presentation av oss själva 
samt frågan om deltagarna hade något emot om vi spelade in diskussionen varpå diskussionen 
startade. Frågeguiden fungerade som ett ledsnöre för moderatorn och finns bifogad i bilaga 2. 
Under samtalet placerade sig moderatorn mitt bland deltagarna så att han inte på något vis 
utmärkte sig genom sin placering. Assistenten tog plats en bit ifrån bordet där diskussionen 
fördes och bidrog endast med kompletterande frågor. Efter avslutad intervju kompenserades 
deltagarna i form av gåvor från Friskis & Svettis. Under diskussionerna användes bandspelare 
för att förenkla analys av materialet. Samtliga intervjuer varade cirka en och en halv timme. 
Efter varje genomförd fokusgruppsintervju sammanställdes diskussionen i form av skriftliga 
rapporter som finns bifogade i en bilaga.   

3.3 Trovärdighetsdiskussion
Det är viktigt att resultatet av undersökningen kan verifieras då människan har en tendens att 
endast ta emot information som bekräftar hennes egna ståndpunkter. Detta kräver att 
undersökningen genererar mycket data som presenteras utförligt, så att många infallsvinklar 
blir möjliga.15 I denna undersökning har den insamlade empirin sammanställts i form av 
skriftliga rapporter som sammanfattar fokusgruppsintervjuerna. Vi har således valt att inte 
transkribera materialet då detta skulle vara för tidsödande. Vidare gjorde vi inledningsvis 
valet att dela upp fokusgruppsintervjuerna mellan oss två författare. Enligt Wibeck16 kan ett 
sådant beslut försämra trovärdigheten i undersökningen. Hänsyn bör dock tas till att 
deltagarna i fokusgruppsintervjuerna enbart medverkade i en intervju vardera, vilket minskar 
betydelsen i skiftandet av moderator. Wibeck menar vidare att deltagarna kan påverkas av 
grupptryck och endast uttrycker känslor som är socialt accepterade, fenomenet är speciellt 
relevant i diskussionsämnen som uppfattas som känsliga17,  vilket inte innefattar den 
genomförda undersökningen. 

15 Wibeck, 2000
16 Ibid
17 Ibid
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Vid genomförandet av fokusgruppsintervjuerna tog vi hänsyn till en rad miljöfaktorer. 
Wibeck18 menar att den fysiska omgivningen i lokalen där fokusgruppsintervjun äger rum 
måste beaktas i form av avstånd mellan deltagare, ljus, temperatur etc. Det faktum att 
intervjuerna genomfördes i Friskis & Svettis lokal som deltagarna är bekanta med, kan ha en 
positiv inverkan på undersökningens resultat. Även moderatorns ålder, kön och utseende kan 
ha en negativ inverkan på undersökningens utfall19, dock kan vi se en klar fördel i att vi som 
moderatorer inte har någon koppling till föreningen som kan påverka deltagarnas förmåga att 
uttrycka kritik. 

Efter varje genomförd fokusgruppsintervju kompenserades deltagarna i form av gåvor från 
Friskis & Svettis. Vi valde att inte informera deltagarna om kompensationen under 
värvningsprocessen då detta kunde resultera i att medlemmar deltog i fokusgruppsintervjuerna 
av just den anledningen.

18 Wibeck, 2000
19 Ibid
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4. Teori

I denna del kommer vi att redogöra för begreppen ”tjänst” och ”kvalitet”, vilka är de två 
begreppen som ligger till grund för vår uppsats. Vi kommer också att ta upp begreppen 
attityder, prissättning samt bemötande. Nedan kommer vi att beskriva hur dessa fem begrepp 
karaktäriseras i litteraturen. 

4.1 Tjänster
”En tjänst kan beskrivas som en kedja av (sekventiella och parallella) värdeskapande 
aktiviteter eller händelser, vilken bildar en process i vilken kunden ofta medverkar genom att 
utföra olika moment i interaktionen med tjänsteföretagets medarbetare (andra medlemmar 
eller utrustning/apparater) i syfte att uppnå ett visst resultat. Resultatet kan antingen direkt 
påverka kunden själv eller det kunden äger”.20

Ovanstående beskrivning anser vi tydligt beskriva det syfte Friskis & Svettis vill uppfylla med 
sitt arbete. Föreningen erbjuder sina medlemmar tjänster i form av olika träningsmöjligheter 
där kunden själv använder sig av den utrustning och maskiner som Friskis & Svettis 
tillhandahåller för att uppnå ett resultat och tillgodose medlemmarnas träningsbehov. 
Echeverri och Edvardsson21 beskiver ”produktionen” av tjänsten som: ”Tjänsten skapas i en 
kedja av aktiviteter och tjänsten måste ge ett mervärde, med andra ord måste det som skapas 
genom aktiviteterna ha ett större värde än kostnaden för aktiviteterna”.22 I detta resonemang 
kan man i vårt fall väga in den vilja kunden har att uppnå ett mål, samt en vilja att 
tillfredställa sitt träningsbehov. Genom sin strävan att tillfredsställa dessa två behov kommer 
kunden kunna skapa tjänsten med hjälp av Friskis & Svettis. Uppoffringarna för att 
tillfredställa dessa behov kan innebära att kunden måste transportera sig till Friskis & Svettis, 
kanske lämna jobbet tidigare eller avvara några timmar med familjen. Trots detta väger 
tillfredställelsen upp den uppoffring som måste göras. I detta avseende är det möjligt att 
använda sig av begreppet kundprocess vilken kan beskrivas som: 

”Kunden själv, på ett direkt och aktivt sätt är med och påverkar termer av kvalitet och 
mervärde.”23

När vi i vår uppsats använder oss av begreppet ”tjänst” anser vi att den mest precisa 
beskrivningen är den först nämna av Echeverri och Edvardsson. Därför har vi valt att syfta på 
denna när vi i texten använder oss av begreppet.

4.1.1 Tjänstekonceptet, tjänsteprocessen och tjänstesystemet
Med tjänstekoncept beskrivs hur väl den utbjudna tjänsten överrensstämmer med det 
kundbehov som finns på marknaden. Tjänsteerbjudandet består av kärntjänst, stödtjänst och 
bitjänst. Kärntjänsten representeras av själva grunden för tjänsten som erbjuds.24 I Friskis & 
Svettis fall är det träningsverksamhet som ligger till grund för föreningen.

20 Echeverri, Edvardsson, 2002, s 72
21 Echeverri, Edvardsson, 2002
22 Echeverri, Edvardsson, 2002, s 72
23 Echeverri, Edvardsson, 2002, s 107
24 Echeverri, Edvardsson, 2002
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Stödtjänst är tjänster som inte är direkt nödvändiga eller är bundna till kärntjänsten.25

Exempel på stödtjänster hos Friskis & Svettis kan vara kläder med Friskis & Svettis tryck, 
medlemstidning, temakvällar mm. Detta är tjänster som stödjer kärntjänsten och ger kunden 
ett mervärde. Bitjänst är de faktorer som tillhandahålls för att en tjänst skall fungera.26 Friskis 
& Svettis erbjuder sina medlemmar träning och har olika typer av lokaler, material och ledare 
för olika träningsformer.

Tjänstekonceptet skall beskriva vilka värden som tjänsten för med sig, hur de ger kundnytta 
och vilka fördelar den för med sig. Konceptet beskriver även hur kundens behov kommer att 
tillgodoses och i vilken omfattning. Målet är att konceptet skall tillfredställa kundens 
efterfrågan i så hög grad som möjligt. 27

Tjänsteprocessen beskrivs som: ”den konstellation eller de kedjor av aktiviteter eller 
händelser, parallella ock sekventiella, som ”skapar” tjänsten”.28

Figur: Modell över tjänsteprocessen29

Modellen ovan åskådliggör arbetsgången vid en tjänsteprocess. Syftet med processen är att 
”skapa förutsättningar för processer som alstrar önskade tjänster eller resultat med ”rätt” 
och jämn kvalitet.”30 Meningen är att genom hela processen se till kundens behov och forma 
arbetet efter detta.

Tjänstesystemet avser de resurser som skall stödja tjänsteprocessen. Organisationens olika 
delar kan stödja processen genom goda medarbetarresurser, tekniska resurser, kundresurser 
mm. Dessa skall exempelvis hjälpa en kund genom processen och känna av vilka önskemål 
som finns eller genomföra förändringar efter kundens ändamål med en önskvärd snabbhet.
Genom ett väl genomarbetat tjänstesystem möjliggörs en effektiv tjänsteprocess.31

4.2 Kvalitet 

”Kvali teten på en produkt är  dess förmåga at t  t i l l fredstäl la  och helst  överträffa,  
medlemmarnas behov och förväntningar.”32 Definitionerna av begreppet ”kvalitet” är många. 

25 Echeverri, Edvardsson, 2002
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Echeverri, 1990, s 9
30 Echeverri, Edvardsson, 2002, s 116
31 Echeverri, Edvardsson, 2002
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Enligt ISO 9000 från 2000 definieras kvalitet som: ”Den grad till vilken inneboende 
egenskaper uppfyller krav, det vill säga behov eller förväntning som är angiven, i allmänhet 
underförstådd eller obligatorisk.”33 För Friskis & Svettis medlemmar kan upplevd kvalitet 
bedömas exempelvis utifrån hur nöjd en medlem är med ett spinningpass och om det 
motsvarade vad han/hon förväntade sig.

Hur kunden upplever kvaliteten i ett tjänsteföretag kan även bestämmas av tre mycket subtila 
faktorer. Dessa faktorer karakteriseras av företagets  image,  kundens förväntningar, och 
tidigare erfarenheter34. Kvalitet förutsätter också, enligt Ulf Sternhufvud, ”uthållighet och 
konsekvens och är i  slutändan ett  resultat av alla de aktiviteter som försiggår i  en 
organisation.”35

Vi kommer att använda oss av Bergman och Klefsjös36 definition: ”Kvaliteten på en produkt 
är  dess förmåga at t  t i l l f redstäl la  och helst  överträffa,  medlemmarnas behov och 
förväntningar.” Men med undantaget att vi kommer att byta ut ordet produkt mot tjänst. Detta 
anser vi på ett lättförståligt sätt beskriver vad kvalitet innebär.

I vårt arbete skall vi bedöma hur medlemmarna hos Friskis & Svettis upplever kvaliteten på 
de tjänster som föreningen erbjuder, det som hör tjänsterna till i form av lokaler, instruktörer, 
utrustning mm, samt vilken faktor som medlemmarna främst anser symbolisera kvalitet hos 
Friskis & Svettis. Därmed har vi här ovan beskrivit begreppet med hjälp av några olika 
definitioner där vi har valt att använda oss av en.

4.2.1 Tjänster och deras kvalitetsdimensioner

Kvaliteten på en tjänst har enligt Zeithaml37 en uppsättning olika dimensioner. Dimensionerna 
är kopplade till medlemmarnas förtroende till den eller de som levererar tjänsten. Några av 
d e s s a  d i m e n s i o n e r  k a r a k t ä r i s e r a s  a v :  pål i t l ighe t ,  t rovärd ighe t ,  t i llgänglighet, 
kommunikationsförmåga, tjänstvillighet, artighet, inlevelseförmåga och omgivning. Dessa 
dimensioner påverkar kunden i dennes uppfattning och förtroende för den person/organisation 
som levererar tjänsten. Även i Friskis & Svettis organisation kan Zeithamls dimensioner 
påverka medlemmarnas upplevda kvalitet. Nedan karaktäriserar vi de åtta dimensionerna samt 
exemplifierar hur de kan kopplas till Friskis & Svettis organisation.

x Pålitlighet avser tjänstens jämnhet i resultat samt om organisationen lever upp till de 
utlovanden som gjorts. Även punktlighet och precision vad avser möten, fakturering, 
information ingår i denna dimension.38 Hos Friskis & Svettis skulle pålitligheten 
kunna gestaltas i form av att passen börjar i utsatt tid.

x Trovärdighet syftar till att kunden/medlemmarna skall kunna lita på organisationen. 39

Friskis & Svettis vill att alla deras medlemmar skall kunna ”komma som de är” till 
träningen i vilka kläder som helst. Föreningen bör därför inte hålla sina instruktörer i 

32 Bergman, Klefsjö, 2001, s 23
33 Bergman, Klefsjö, 2001, s 23
34 Ulf Sternhufvud, 1998
35 Ibid sid. 18
36 Bergman, Klefsjö, 2001
37 Zeithaml, 1990
38 Bergman, Klefsjö, 2001
39 Ibid.
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allt för utstickande kläder utan bör hålla en neutral profil i klädseln som speglar att 
man inte behöver ha de senaste i träningskläder.

x Med Tillgänglighet menas hur lätt det är att få kontakt med den tjänstelevererande 
organisationen.  Hit  hör exempelvis läge,  öppet t ider ,  och  möj l ighet  a t t  nå  
organisationen på andra sätt.40 För Friskis & Svettis innebär detta just de som nämns 
ovan.

x Kommunikationsförmåga kan beskrivas som den förmåga organisationen har att 
kommunicera med medlemmarna på bästa möjliga sätt.41 Funktionärerna hos Friskis & 
Svettis utgör här en stor del av kommunikationen till medlemmarna. 

x Tjänstevillighet avser hur villig organisationen är att hjälpa medlemmarna.42 För 
Friskis & Svettis kan detta innebära hur villig personalen i receptionen är att hjälpa 
medlemmarna med deras frågor.

x Artighet beskriver leverantörens uppförande i form av hövlighet, omtanke och 
vänlighet.43 Detta kan exempelvis röra Friskis & Svettis instruktörer i mötet med 
medlemmar som besöker föreningens olika pass.

x Inlevelseförmågan beskriver hur väl leverantören lyckas leva sig in i medlemmarnas 
situation.44 För Friskis & Svettis skulle detta kunna speglas genom att föreningen 
exempelvis ger studenter, som i många fall har dålig ekonomi, studentrabatt för att 
främja deras idrottande.

x Omgivning är den fysiska miljö som omger kunden då tjänsten utförs. Exempel på 
detta kan vara lokalens utformning, färger, utseende mm.45 I Friskis & Svettis fall kan 
detta exemplifieras just enligt ovanstående faktorer i form av lokaler, färger mm. 

4.2.2 Extern kundtillfredsställelse

Det är alltid kunden som värderar kvaliteten och det är kundens tillfredställelse med 
produkten som är avgörande. I dag har man insett att det är billigare för en organisation att 
behålla sina gamla medlemmar och prioriterar därför att erbjuda sina medlemmar en 
produkt/tjänst av hög kvalitet även vid ett andra köp.46 Friskis & Svettis anser inte ett avslutat 
medlemskap behöver innebära att föreningen misslyckats med sin målsättning. Om det 
avslutade medlemskapet innebär att personen i fråga har funnit en annan form av träning som 
Friskis & Svettis inte kan erbjuda, så menar man att man ändå har uppfyllt sitt mål att slussa 
in personen i en sundare livsstil. Friskis & Svettis påtalar även att de saknar konkurrenter och 
ser de övriga träningscentren på marknaden som ett komplement.47 Trots detta är föreningen 
ändå intresserad av vilka förbättringar som kan göras för medlemmarna och hur den upplevda 
tjänstekvaliteten skall uppfattas som högre. 

40 Bergman, Klefsjö, 2001
41 Ibid.
42 Ibid.
43 Ibid.
44 Ibid.
45 Ibid.
46 Echeverri, Edvardsson, 2002
47 Bengt Epperlein, Friskis & Svettis Karlstad
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4.2.3 Teknisk och funktionell kvalitet
Grönroos48 delar upp tjänstekvalitet i teknisk och funktionell kvalitet. Teknisk kvalitet är vad 
kunden får, exempelvis form av personalens kunnande eller andra produkter som ingår i 
tjänsten såsom olika maskiner och hjälpmedel. Den funktionella kvaliteten speglar på vilket 
sätt kunden erhåller tjänsten, exempelvis hur den levereras eller hur lättillgänglig tjänsten är. I 
Friskis & Svettis fall kan den tekniska kvaliteten avse vilka maskiner som återfinns i gymmet, 
personalens kunskapsnivå eller hur dämpande golven är i de olika salarna. Den funktionella 
kvaliteten kan avse hur lätt det är att ta sig till Friskis & Svettis och antalet parkeringsplatser. 
Organisationens profil eller image kan utgöra en stor inverkan på de personer som bedömer 
den tekniska och funktionella kvali teten.  Har personen i  fråga en posit iv bild av 
organisationen kommer han/hon med största sannolikhet att ha större överseende vid 
komplikationer i tjänsteleveransen. Problemen kan ses som tillfälliga störningar eller misstag 
vilket kunden accepterar.49

Grönroos50 illustrerar de två faktorerna teknisk- samt funktionell kvalitet genom sin ”Nordic 
modell” som visar hur kvaliteten påverkar imagen vilket sedan till viss del påverkar kunden i 
hans/hennes utvärdering av tjänsten. 

Figur: Grönroos nordiska modell51

4.2.4 Prissättning som mått på kvalitet
Genom konsumentens ögon är priset på en vara/tjänst, den uppoffring som måste göras för att 
tillhandahålla denna.52 Ur Friskis & Svettis medlemmars synvinkel, innebär det alltså hur 
mycket pengar de lägger på sina träningskort samt vad de måste utföra för att få den träning 
de betalat för. Man menar vidare att priset på en vara/tjänst är av liten betydelse när 
konsumenten skall ta beslutet om ett köp. Zeithaml53 menar att det givna priset på en produkt 
inte uppfattas i termer såsom kronor och ören, utan snarar reflekterar konsumenten om priset 
är högt eller lågt. Den hypotesen förstärks ytterligare genom Zeithamls teori angående hur 
konsumenten i de flesta fall inte kommer ihåg hur mycket en produkt kostar, istället minns 
konsumenten hur priset påverkar dem personligen. Konsumenten har en tendens att lägga 
större vikt vid prissättningen av produkter med ett större ekonomiskt värde.54

48 Grönroos, 1996
49 Ibid
50 Ibid
51 Grönroos, 1984
52 Zeithaml, 1988
53 Ibid
54 Ibid
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En studie som genomfördes av Zeithaml55 visar att prismedvetenheten skiljer sig i olika 
demografiska grupper. Den grupp som har den högsta graden av prismedvetenhet är äldre 
gifta kvinnor som arbetar mycket i hushållet. Vidare påstås att det finns vissa faktorer som har 
inverkan på konsumentens prismedvetenhet av varor/tjänster. Medvetenheten om priset har en 
tendens att minska om det rör sig om en komplex tjänst som kräver en längre bearbetning, 
eller om denna har en bristfällig prisinformation.

Många studier har gjorts för att tyda sambandet mellan ett uttalat pris i förhållande till den 
uppfattade kvaliteten. Bevis för att finna detta samband har dock varit bristfällig. Vissa 
forskare menar att pris och kvalitet har ett positivt samband, medan andra menar att något 
sådant samband inte kan utläsas på grund av att frågan är för generell och skulle därmed 
endast visa triviala resultat.56  Zeithaml57 uttrycker att vissa konsumenter ser priset på en 
produkt som en klar indikation på dennes kvalitet. Roedder –John, Scott och Bettman58 menar 
att konsumentens förmåga att se priset som en kvalitetsfaktor beror på fem faktorer:

x Tillgången till andra kvalitetsindikatorer.
x Prisvariationen inom samma produktklass.
x Skillnad i produktkvalitet inom samma produktklass.
x Konsumentens prismedvetenhet.
x Konsumentens förmåga att påvisa kvalitetsvariationer inom samma produktklass.

Priset är en viktig faktor som påverkar hur kvaliteten i en vara/tjänst uppfattas av 
konsumenten. Men företag skall ej borste från lika viktiga eller, rent av viktigare, faktorer 
såsom varumärke som har en stor inverkan på den upplevda kvaliteten. 

4.3 Attityder
En attityd kan definieras som en ”persons övergripliga utvärdering av ett koncept”.59 En 
attityd kan vara riktad mot såväl specifika objekt som beteenden. När en konsument skapar en 
attityd, sker detta genom en integrationsprocess där konsumenten kombinerar sin tidigare 
kunskap, med sina existerande åsikter om en produkt eller varumärke för att genom detta 
skapa en övergripande värdering. Ett exempel på en attityd kan vara ”Personalen var så trevlig 
och förstod mina behov”.60 För Friskis & Svettis medlemmar skulle en sådan attityd kunna 
röra personalens bemötande i receptionen eller innan ett jympapass. 

Konsumenternas skiljda erfarenheter bidrar till att många åsikter skapas om en produkt, 
varumärke och andra saker i deras omgivning. Den mentala kapaciteten hos människan är 
begränsad, vilket medför att endast ett fåtal av de skapade åsikterna blir grunden för den 
slutgiltiga attityden gentemot objektet. Dessa fåtal åsikter kallas framträdande övertygelser 
(salient beliefs) och aktiveras så fort konsumenten kommer i kontakt med företagets 
marknadskommunikation. Det finns dock ett antal faktorer som avgör vilka av konsumentens 
framträdande övertygelser som aktiveras vid ett specifikt tillfälle. Om en person exempelvis 
kommit från tandläkaren, är denne mer uppmärksam mot marknadsföring av tandhygien. Om 

55 Zeithaml, 1988
56 Peterson, Wilson, 1985, i Zeithaml 1988
57 Zeithaml, 1988
58 1986
59 Peter, Olson & Grünert, 1999
60 Brady, Cronin, 2001
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ett företag kan uttyda att en för stor del av konsumenterna har negativa framträdande 
övertygelser om företaget och dess produkter/tjänster, måste företaget korrigera dessa. Det 
finns fyra tillvägagångssätt för företag att förändra människors framträdande övertygelser:

1. Utöka antalet framträdande övertygelser utöver de redan befintliga övertygelserna:
Den taktiken kan medföra att företaget måste genomföra fysiska förändringar genom 
organisationen. Företaget måste hela tiden följa de trender som berör den aktuella 
marknaden. 

2. Justera styrkan på de befintliga framträdande övertygelserna: Taktiken innebär att 
förstärka positiva övertygelser alternativt försvaga negativa övertygelserna. Företaget 
kartlägger först vilka attribut i produkten/tjänsten som medför dessa övertygelser och 
därefter genomför förändringen. 

3. Förändra värderingsaspekten på en befintlig stark framträdande övertygelse: 
Företaget måste koppla fler positiva konsekvenser till produktens nyckelattribut. 

4. Gör en befintlig positiv övertygelse mer framträdande: Detta åstadkommer företaget 
genom att påvisa nyckelattribut som mer prominenta än det kunden uppfattat.61

F ö r  F r i s k i s  &  S v e t t i s  g ä l l e r  d e t  v a r a  m e d v e t e n  om såväl  medlemmarnas som 
ickemedlemmarnas framträdande övertygelser, för att på så vis kunna förändra, förstärka eller 
försvaga dessa. 

Företag strävar ständigt efter att konsumenten skall hysa goda åsikter om deras varumärke. 
Från konsumentens sida bygger dessa goda åsikter på att genom en positiv attityd gentemot 
varumärket som grundar sig i konsumentens personliga tolkning av företagets utsända stimuli 
i omgivning som enkelt kan behandlas mentalt av konsumenten. Dessa faktorer bildar 
tillsammans ett fördelaktigt förhållande mellan konsument och varumärke. Uppbyggnaden av 
varumärket är således en viktig process för företaget, det finns fler olika tillvägagångssätt för 
ett företag i processen att skaffa sig ett populärt varumärke. Företag kan bygga ett varumärke 
från grunden genom att från början utlova goda konsekvenser och hela tiden behålla de goda 
åsikterna. En annan taktik är att låna ett populärt varumärke, vilket ger företaget en ökad 
popularitet. Slutligen kan företaget köpa ett varumärke som redan är accepterat och upplevs 
som populärt hos målgruppen. När ett företags varumärke upplevs som positivt hos 
konsumenten är det kritiskt att företaget hela tiden arbetar för att bibehålla dessa positiva 
åsikter. I det skedet måste företaget vara lyhört för eventuella attitydförändringar hos 
konsumenterna.62

61 Peter, Olson & Grünert, 1999
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5. Den upplevda kvaliteten i Friskis & Svettis tjänster
Vi har valt att analysera vårt material utifrån de fyra frågeställningar som ligger till grund 
för arbetet. Vi har därför valt att ta upp en majoritet av de faktorer som är viktiga i Friskis & 
Svettis förbättringsprocess. Allt material från fokusgrupperna finns redovisat i bilaga 1 där 
vi, mer detaljerat, tar upp faktorer som medlemmarna anser skulle kunna förbättras. Vid de 
citat som följer löpande i texten finns även en ungefärlig ålder angiven på personen vi citerar. 
För att de personer vi har intervjuat skall kunna behålla sin anonymitet har vi inte angivit 
den exakta åldern utan har gått tillväga enligt följande: ”Kvinna i 55 års åldern” vilket 
innebär att personen befinner sig i åldersspannet mellan 52,5 och 57,5.

5.1 Hur upplever medlemmarna bemötandet från föreningens funktionärer?

Bemötandet är en stor del av den upplevda tjänstekvaliteten vilken kommer att vägas in vid 
kundens totala upplevelse av tjänsten. Inom Zeithamls 63 åtta kvalitetsdimensioner kan vi 
finna tre viktiga begrepp som har en stor inverkan vid bemötandet. Dessa tre dimensioner är: 
tjänstvillighet,  artighet s a m t  inlevelseförmåga. Detta gör att Friskis & Svettis ledare, 
funktionärer och övrig personal har en viktig roll att spela vid bemötandet av medlemmarna. 

Tjänstvillighet avser organisationen vilja att hjälpa medlemmarna.64 De flesta av deltagarna i 
fokusgrupperna menar att personalen på Friskis & Svettis är mycket tillmötesgående och 
hjälpsamma vilket kan ses i nedanstående citat: 

”Det är aldrig några problem att få hjälp vid träningen och om funktionären inte är så insatt så hjälps man åt 
att lösa problemet. Alla funktionärerna är alltid så tillmötesgående och vänliga.” (Kvinna 40 års åldern).

”Det är roligt att instruktörerna lägger ens namn på minnet och kommer fram och snackar några ord när de ser 
en.” (Man i 35 års åldern)

Personalen i receptionen har en viktig roll eftersom de är dem som är de första som 
medlemmarna möter på Friskis & Svettis. Dessa personer är föreningens ansikte utåt när en 
medlem/blivande medlem, besöker Friskis & Svettis lokaler. De flesta i fokusgrupperna 
menar att personalen är tillmötesgående och alltid jobbar för att lösa medlemmarnas problem. 
Det har tagits upp enstaka fall där medlemmarna inte har kunnat få svar på sina frågor vilket 
har visat sig bero på en brist på kommunikation mellan ledare, funktionärer och övrig 
personal. Exempelvis tar en av deltagarna upp att hon har haft problem att få svar på en del av 
sina frågor. Personen menade att detta troligtvis beror på att dennes besök mestadels sker på 
kvällstid då ordinarie personal har gått hem för dagen och ideell personal har tagit över. 
Stundtals har personen i fråga inte kunnat få svar på sina frågor utan har istället fått ringa 
dagen efter eller använda sig av Internet för att få information. Detta kan ge medlemmen en 
negativ känsla beroende på att kommunikationen från föreningen inte lever upp till vad 
medlemmen förväntat sig. Denna känsla kan sedan vägas in i medlemmens utvärdering av 
kvaliteten och påverka den negativt.

”Det har hänt att personalen i receptionen inte har kunnat svara på frågor jag ställt. Men jag är mest här på 
kvällstid och då har ju den ordinarie personalen gått hem. Men jag har istället ringt dagen efter och har då fått 
svar på mina frågor. Lite synd bara att det skiljer mellan dags- och kvälls personalen.” (Kvinna 60 års åldern).

63 Berman, Klefsjö, 2001
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En annan viktig del i hur bemötandet upplevs är hur leverantören, i detta fall Friskis & Svettis 
personal, uppför sig. Detta kan karaktäriseras av hur personalen pratar med kunderna och kan 
härledas till dimensionen artighet. 

I vår gymgrupp uppstod det önskemål om fler funktionärer i gymmet, men eftersom ingen av 
de tillfrågade har framfört detta önskemål till Friskis & Svettis personal kan inte Friskis & 
Svettis anses varit icke tjänstvilliga i detta ärende.

”De vore inte fel med lite fler funktionärer som bara rör sig i gymmet. De gångerna man ser en instruktör så är 
han/hon oftast där i sällskap med någon som de visar runt och då tränger man sig inte gärna på.” (Man 25 års 
åldern).

Vi har tidigare nämnt att personalen i receptionen vid enstaka tillfällen inte har kunnat 
besvara medlemmarnas frågor. Personen som tog upp detta problem ansåg att föreningen 
skulle behöva en bättre kommunikation mellan funktionärerna. I övrigt var våra grupper 
väldigt nöjda och ansåg att personalen i receptionen gör ett mycket gott arbete i avseendet att 
hjälpa medlemmarna!

Artighet hänförs till leverantörens uppförande. Med detta avses hur funktionärerna beter sig 
mot medlemmarna.65 Inte heller inom denna kvalitetsdimension har någon av våra tillfrågade 
upplevt att någon funktionär betett sig på något klandervärdigt sätt. De tillfrågade utrycker sig 
enl i g t  f ö l j a n d e :

”Det är klart att man har sina favoritledare men det grundar sig till större delen på den kombination av upplägg 
på träning och musik som ledaren väljer.” (Både män och kvinnor i alla åldrar).

Med detta menar medlemmarna inte att de väljer bort vissa ledare på grund av dennes 
uppträdande utan snarare efter hur denne formar sitt pass.

Inlevelseförmåga avser tjänsteleverantörens förmåga att leva sig in i medlemmarnas 
situation.66 I detta fall återgår vi till  diskussionen om den information som ges till 
medlemmarna när de köper sina kort.  Flera av de deltagare som köpt gymkort har 
uppenbarligen inte informerats om de möjligheter de har att  instrueras i  de olika 
träningsmöjligheterna som gymmet erbjuder.

En av medlemmarna vi talat med har också föreslagit större flexibilitet i gymmet. Personen i 
fråga genomgår nu en ”kom i gång” kurs, problemet som personen ser det är att gymmet ofta 
har för hög belastning, vilket hindrar de tränande i deras program. Ett mer flexibelt program 
efterfrågas där de tränande skulle kunna ha ett alternativt träningssätt till varje övning om det 
skulle visa sig att just denna maskin är upptagen. I stort är alla grupperna är överens om att 
ledare och funktionärer visar ett stort engagemang för övriga medlemmar. Vilket kan ses i 
f ö l j a n d e  c i t a t :  

”Det är alltid en skön känsla att gå att träna, man vet att man blir väl omhändertagen och stämningen är 
familjär.” (Kvinna 60 års åldern).

I  ovans tående  c i ta t  menar  kunden a t t  de  ins t ruktörer  som kons t ruerar  de  o l ika  
träningsschemana skulle kunna tar större hänsyn till exempelvis de som är alldeles nya på 

65 Bergman, Klefsjö, 2001
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gymmet. Personen anser sig inte ha den kunskapen som möjliggör andra övningar för den 
avsedda muskelgruppen, vilket gör att han/hon efterfrågar en större inlevelseförmåga hos de 
instruktörer som lägger upp programmen.

Medlemmarna anser att inlevelseförmågan är mycket god gällande den sociala nivån bland 
funktionärerna men att informationen, exempelvis information om träningsmöjligheter, inte 
alltid når fram. Dessutom finns en vilja inom föreningen att utvecklas både i möjligheter med 
medlemskapet samt omgivningsmässigt sett.

Deltagarna i fokusgrupperna berömmer instruktörerna för att känna av hur motionärerna mår. 
Friskis & Svettis utlovar en lustfylld träning då denna faktor ses som avgörande för att 
träningen skall vara en del i vardagen. Majoriteten av de medlemmar vi har intervjuat har gett 
Friskis & Svettis höga betyg i att den träning de har valt motsvarar vad de förväntat sig. I och 
med satsningen på nya lokalerna i Syrefabriken upplevde många av dem som var medlemmar 
redan då att kvaliteten inom föreningen ökade i stor utsträckning. Många av medlemmarna i 
fokusgrupperna framhåller också den glädje de upplever på de olika passen, vilket görs tydligt 
genom ett citat som är hämtat från en av våra fokusgruppsintervjuer:

”Ibland är man inte alls sugen på att köra igång med ett träningspass, men kommer man väl hit och passet kör 
igång vaknar kroppen till och plötsligt är man motiverad att kämpa hur mycket som helst.” (Man 30 års åldern).

Personen menar att, genom ledare och de andra närvarande på passet, kommer krafterna ofta 
igen. 

”…man tänder ofta till när man gör något i grupp...” (Man 55 års åldern).

 Även om Friskis & Svettis inte kan göra så mycket åt gruppens samansättning verkar den typ 
av personer som motionerar på Friskis & Svettis, i kombination med ledaren, bidra till en 
mycket positiv stämning på de olika passen. Flera av personerna i fokusgrupperna framför 
också att den speciella ”Friskis & Svettis känslan” är något de månar om och flera av våra 
tillfrågade har valt att bli medlemmar tack vare denna. Deltagarna menar att denna känsla är 
speciell för Friskis & Svettis och innebär just glädje i träningen.

De ovanstående tre dimensionerna tjänstvillighet, artighet och inlevelseförmåga utgör en stor 
del av begreppet bemötande vilket i sin tur är en del av hur kunden tillgodogör sig en tjänst. 
Detta kan direkt kopplas till funktionell kvalitet vilket avser just hur en kund tillgodogör sig 
en tjänst.67

5.2 Vilken attityd har medlemmarna till Friskis & Svettis som varumärke?
Under fokusgruppsdiskussionerna kunde vi uttyda att alla deltagare hade en uppfattning om 
Friskis & Svettis redan innan de beslöt sig för att bli medlemmar i föreningen. För att 
föreningen i framtiden skall kunna värva medlemmar i den utsträckning så att de kan uppnå 
sitt mål som innebär en medlemsökning på fem procent, måste föreningen bli varse de 
attityder som finns hos de olika målgrupperna.

Vid vår fråga: ”Vad är det första du tänker på när du ser Friskis & Svettis logga eller hör deras 
namn?,” utryckte deltagarna sina åsikter om Friskis & Svettis enligt följande: 

67 Grönroos, 1996
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”…gympa förening…” ”…äldre som motionerar…” ”…tantgympa…”  ” … p l o c k a  ä p p l e n -
övningar…”  ”…familjär stämning…” ”…bra priser…” ”…i deell förening…”  
”…kul träning…”  ”…alla är välkomna…” ”…utomhusgympa i Mariebergsskogen…”  

Dessa angivna svar utgör medlemmarnas framträdande övertygelser, det är tydligt att det 
råder delade grundläggande uppfattningar om Friskis & Svett is .  Den dominerande 
övertygelsen verkar dock vara att Friskis & Svettis är en förening för äldre människor där 
traditionella träningsmoment står i fokus. Vi kunde dock tyda en skillnad i dessa övertygelser 
mellan de ol ika grupperna.  Gymgruppen hade mer posi t ivt  instäl lda framträdande 
övertygelser med uttryck såsom:

”…ideell förening…”  och  ”…kul träning…”

Trots dessa positiva attityder gentemot föreningen, kunde vi inte urskilja några positiva 
framträdande övertygelser angående utrustningen i gymmet, vilken framstått som den 
viktigaste faktorn inom denna grupp. En av deltagarna uttrycker sig enligt följande:

”Jag trodde aldrig jag skulle hitta den här typen av utrustning på ett ställe som Friskis & Svettis.” (Man 25 års 
åldern)

Friskis & Svettis har byggt sitt varumärke från första början. Varumärket är känt och för med 
sig flera associationer enligt ovanstående presentation. Dock framgår, enligt ovan, att 
associationerna är något förlegade och inte speglar vad Friskis & Svettis i dagsläget erbjuder.

5.3 Vad har priset för inverkan vid valet av träningsanläggning?
Zeithaml 68 menar att priset har en mindre inverkan på konsumentens köpbeslut, vilket i vårt 
fall innebär val av träningsanläggning. Vad som framkom i fokusgruppsintervjuerna är att 
priset har en stor inverkan vid val av träningsanläggning. Detta framkom framförallt i vår 
gymgrupp där deltagarna ansåg att Friskis & Svettis gym håller en mycket hög klass men till 
ett billigt pris. Däremot är var det några som uttryckte att träningskkortet inte kan utnyttjas 
maximalt eftersom det blir uppehåll under vissa perioder. 

Priset har dock sedan utbyggnaden stigit vilket denne medlem uttrycker. Hon anser dock att 
priset är rimligt jämfört med det som hon får.

”Friskis  pr iser  är  for t farande okej ,  t ro ts  a t t  de  nästan dubblade priserna när de byggde den nya 
träningsanläggningen. Om de skulle dubbla priset igen skulle jag inte träna här”. (Kvinna i 60  års åldern).

Detta styrker även att priset faktiskt har inverka på valet av träningsanläggning. Kvinnan som 
uttalade sig i ärendet har varit medlem i Friskis & Svettis under många år, och ansåg genom 
citatet att priset har betydelse vid val av träningsanläggning i Karlstad. 

Även i fokusgruppsdiskussionerna med gymgruppen hade medlemmarna åsikter om 
föreningens prissättning, där flertalet uttryckte att priset vägs in i valet av träningsanläggning. 
De menade att Friskis & Svettis utrustning och lokaler håller lika hög standard som andra 
träningsanläggningar i Karlstad, dock till ett lägre pris. Med den åsikten klargörs att pris har 
stor inverkan i valet av träningsanläggning för dem som nyttjar föreningens gym. Vidare 
ansåg medlemmar ur gymgruppen att träningskortet inte kan utnyttjas maximalt då många av 

68 Zeithaml, 1988
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deltagarna gör längre uppehåll i sin träning av olika orsaker. Följden blir att medlemmarna 
upplever en ekonomisk förlust.

Under diskussionerna ansåg även aerobicssgruppen att Friskis & Svettis är överlägsna de 
andra träningsanläggningarna tack vare det faktum att medlemmarna kan köpa tillträde till 
valfria delar inom föreningen och därmed inte behöver betala för något som de inte utnyttjar.  

Inom spinninggruppen rådde delade meningar till varför valet av träningsanläggning föll på 
Friskis & Svettis. Två av medlemmarna motiverade valet att träna på Friskis & Svettis för att
kunna ta del av ”den klassiska friskis känslan”, medan två andra medlemmar uppgav priset 
som huvudfaktor till valet. 

Enligt Ulf Sternhufvud69 framträder kvalitet ur faktorerna image, kundens/medlemmarnas 
förväntningar och tidigare erfarenheter. Kundens/medlemmarnas förväntningar och tidigare 
erfarenheter kan här direkt kopplas till ovanstående åsikter. Image kopplar vi däremot till 
ovanstående attityder vilka visar att dessa har en väldigt föråldrad syn på Friskis & Svettis.

Begreppet funktionell kvalitet avser hur lättillgänglig en tjänst är för kunden.70 I Friskis & 
Svettis fall så skulle detta begrepp möjligtvis kunna karaktäriseras genom att tjänsten inte blir 
lättillgänglig vid ett högt pris. För många av Friskis & Svettis medlemmar skulle ett för högt 
p r i s  i nnebä ra  a t t  pe r sonen  i  f r åga  i s t ä l l e t  sku l l e  öve rväga  a t t  vä l j a  en  annan  
träningsanläggning. Under fokusgruppsdiskussionerna så framkommer att många har valt 
Friskis & Svettis just på grund av deras låga priser vilket är en mycket viktig faktor för
medlemmarna. Det är framförallt denna faktor som avgör var medlemmarna väljer att träna.

5 . 4  Vad är bra/dålig kvali tet  för föreningens medlemmar föreningens 
medlemmar?

Vi kommer här att analysera de negativa faktorer som inte redan har analyserats under de tre 
ovanstående frågeställningarna men som ändå påverkar medlemmarnas utvärdering av 
tjänsternas kvalitet.

Pålitlighet definieras som företagets förmåga att uppfylla vad de åtagit sig att utföra. 71 Friskis 
& Svettis Karlstad har som mål att öka kvaliteten i organisationen för att locka så många nya 
motionärer som möjligt samt för att underhålla den glädje och positivism som återfinns hos 
nuvarande medlemmar och funktionärer. Medlemmar och funktionärer skall även känna att de 
utvecklas genom att vara med och arbeta i föreningen. 

Flera av deltagarna utrycker att de anser att Friskis & Svettis i stort sätt alltid lyckas ge 
deltagarna ett skönt träningspass. Som vi tidigare nämnt så känner medlemmarna att de, väl 
inne på passen, alltid kommer igång. Detta menar de är en mycket bra egenskap hos 
föreningen genom att de i stort sätt alltid ger medlemmarna denna sköna känsla efter 
genomfört pass.

En del klagomål framförs dock då deltagarna inte anser att Friskis & Svettis har uppfyllt sitt 
löfte om hög kvalitet. Ett återkommande problem i våra fokusgrupper är trängseln i 
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omklädningsrummen samt den hall utanför stora salen där många anser att belastningen är 
alldeles för hög under vissa tider. Även bristen på parkeringsplatser har tagits upp i alla våra 
grupper och även där är belastningen alldeles för hög under vissa tider. Här avser klagomålen 
att Friskis & Svettis har utlovat en lustfylld träning. Medlemmarnas helhetsintryck av 
träningen påverkas på vägen till och från tränigpassen och i detta fall påverkas det negativt. I 
vår gymgrupp framfördes också en efterfrågan om fler funktionärer i gymmet som skulle 
kunna svara på de tränandes frågor. Detta anser man skulle kunna utveckla träningen i högre 
grad, vilket också skulle göra den roligare och mer engagerande.

Tillgänglighet speglar hur lätt det är att erhålla den utbjudna tjänsten.72 I detta fall kan det 
handla om geografisk placering, kommunikationen till och från anläggningen, öppettider, 
möjlighet att få kontakt med personalen mm.

Från våra intervjuer ser vi att åsikterna om föreningens val av läge är spridda inom 
fokusgrupperna. Delar av grupperna anser, att placeringen är bra tack vare att de är bosatta i 
närliggande områdena. Andra anser att läget är bra på grund av att man tror att priserna hade 
ökat ytterligare vid en lokalisering närmare centrum. Några av gruppdeltagarna anser också 
att läget är fint och placeringen är bra med tanke på de utomhusaktiviteter som föreningen 
erbjuder. Kommunikationen till anläggningen via cykelvägar anses också bra och några av de 
tillfrågade säger att de inte har någon inverkan för deras del var placeringen av lokalen äger 
rum oavsett om de bor nära eller långt ifrån anläggningen.

Negativ kritik framförs dock angående kombinationen av en mindre bra placering och den 
dåliga tillgången på parkeringsplatser. Vilket kan ses i följande citat:

”De är ganska tråkigt att man behöver ta bilen ut till Friskis & Svettis pga. avståndet från de centrala delarna 
av stan och sen inte hitta någon lämplig parkering i anslutning hit. På vintern är de ju faktiskt ganska kallt att 
gå en bit efter ett varmt träningspass.” (Kvinna 40 års ålder).

 Delar av grupperna anser att de är tvungna att ta bilen till träningen på grund av att de inte är 
bosatta i ett närliggande område. När då parkeringsplatserna inte räcker till ökar missnöjet 
gentemot Friskis & Svettis geografiska placering. En annan av deltagarna säger:

”Inne i stan finns det i alla fall fler parkeringar runt om träningsanläggningarna, här ställer man sig på gatan 
och efter att den är full så är man inte riktigt säker på vart man får stå.” (Man 55 års åldern).

Andra påpekar även att parkeringsmöjligheterna är ett problem, men anser inte att den 
geografiska placeringen är fel. Några framför även kritik mot möjligheterna att nå personalen 
hos Friskis & Svettis via telefon, då några av deltagarna säger sig ha haft problem med att 
boka och avboka olika pass och att platserna på passen ibland har varit slut när de väl kommit 
fram. Majoriteten av grupperna anser dock att tidsbokningen både via telefon och via Internet 
fungerar alldeles utmärkt. Flera av deltagarna förstår dock att det kan vara svårt att få platser 
till vissa pass med tanke på hur stor efterfrågan är. 

De flesta av de ”äldre” i grupperna har en del favoritpass som de i regel alltid går på. Dessa 
pass bokar de ofta redan på natten efter midnatt eller tidigt på morgonen samma dag. Det här 
medför ett ökat krav på planering och framförhållning vilket vissa medlemmar upplever som 
problematiskt. Dessutom tror flera av medlemmarna att många bokar passen ”för säkerhets 
skull” och sedan inte deltar på passen. Detta gör i sin tur att många som egentligen vill gå på 
passen inte får någon plats på grund av fullbokning. Däremot står många platser tomma när 
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väl passet börjar på grund av att folk bokar ”för säkerhets skull” och sedan inte avbokar när de 
inte ska nyttja sin plats.

Det har också förts en diskussion angående de olika möjligheterna som finns med ett 
medlemskap. Flera av grupperna har ifrågasatt om man inte skulle kunna satsa på ett 
nationellt kort inom föreningen. Flera av de medlemmar vi har talat med rör sig mycket inom 
landet och har funderat över möjligheten att även kunna träna hos andra Friskis & Svettis 
föreningar på andra orter. Flera av de tillfrågade är studenter som under sommarhalvåret 
flyttar hem, andra har arbeten som kräver mycket resor.

Kommunikationsförmåga syftar till hur tjänsteleverantören kommunicerar med mottagaren av 
tjänsten och hur han/hon gör det.73 Alla de tillfrågade som någon gång har besökt ett pass, 
menar att initiativet att ha en passvärd som delger motionärerna den aktuella informationen är 
mycket bra. En av deltagarna i en fokusgruppsintervju säger:

”Jag tittar egentligen aldrig på anslagstavlan eller på nätet eftersom jag tycker att jag får den nödvändigaste 
informationen på passen.” (Man 20 års åldern).

Alla tillfrågade är mycket nöjda med Friskis & Svettis hemsida. Dock påpekas att den inte 
alltid är uppdaterad vad det gäller den senaste informationen men generellt uppfattas den som 
mycket lättnavigerad och lättförstådd vilket gör att medlemmarna med lätthet tar till sig 
informationen. 

I den fokusgrupp som bestod av motionärer från gymmet menade flera av de tillfrågade att de 
inte sökte någon information i någon större utsträckning, några av deltagarna visste inte ens 
var anlagstavlan satt. De ansåg vidare att om de sökte någon slags information skulle de 
vända sig till Friskis & Svettis hemsida eller direkt till receptionen då personalen i de flesta 
fall kan ge den information som söks. De menade också att de alltid blivit bra bemötta av 
personalen när de ställt sina frågor. Däremot säger många av dem som har valt ett gymkort att 
de inte har blivit upplysta om vilka möjligheter de har till att prata med instruktörer som kan 
introducera de olika maskinerna och träningsmöjligheterna. 

Flera personer i de olika grupperna efterfrågar också någon form av ”prova på kort” som 
potentiella medlemmar skulle kunna få utnyttja innan de bestämmer sig för ett medlemskap. 
Flera av medlemmarna påvisar även att Friskis & Svettis borde ta hand om de nuvarande 
medlemmarna i större utsträckning. Vilket kan ses i följande citat:

”Om jag blev erbjuden att gratis prova  lite andra träningsvarianter här på Friskis så e de ju mycket större 
möjlighet att jag skulle köpa mig ett guldkort istället.”( Kvinna 30 års åldern).

Flera av medlemmarna har fått intrycket att relationen mellan föreningen och medlemmarna 
avtar efter att man blivit medlem. Många efterfrågar en starkare relation till de nuvarande 
medlemmarna där man skulle kunna uppmuntra de personer som valt en speciell form av 
träningskort att kostnadsfritt prova på någon annan form av träning. Detta skulle kunna ge 
många medlemmar en större insyn och kanske finna nya träningsformer som passar dem. 

73 Bergman, Klefsjö, 2001
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”Det känns lite som att föreningen var nöjd när jag blev medlem och köpte mitt kort. Man förväntar sig ju lite 
mer kontakt med föreningen när man är medlem, det känns inte som att jag som medlem skall behöva anstränga 
mig för att upprätthålla kontakten” (Kvinna 40 års åldern).

”Jag tycker inte föreningen tar hand om sina kunder. De skulle gå att få en mycket bättre gemenskap om man 
körde lite mer evenemang och hade lite mer personlig information till sina medlemmar”( Man 55 års åldern).

Under diskussionerna efterfrågas också temakvällar vad det gäller träning och kost. Många av 
dem som är nybörjare på gymmet vet inte alltid hur de skall träna och äta för att uppnå sitt 
mål. Man föreslår också ett forum på Friskis & Svettis hemsida där motionärerna skulle kunna 
få hjälp och råd med träningen både från andra medlemmar samt ifrån de instruktörer som 
finns att tillgå. Vilket kan ses i följande citat:

”Jag tycker det är ganska svårt att träna på gymmet. Hur vet man vad man skall äta, hur alla olika varianter på 
övningar fungerar och hur mycket man skall träna. Vet alla andra bara det!? Då vore de inte fel att ta tillvara 
all den kunskap som faktiskt finns.” (Kvinna 35 års åldern).

Deltagarna i fokusgrupperna har också tagit upp föreningens marknadsföring. Flera av 
medlemmarna är studenter och menar att Friskis & Svettis är ett mycket bra alternativ för just 
deras målgrupp men att ingen av dem kan påminna sig om att ha tagit del av någon typ av 
marknadsföring från föreningens sida. Deltagarna anser också att Friskis & Svettis borde 
marknadsföra sig lite tuffare då föreningen har mycket fina träningsmöjligheter och 
framförallt ett bra gym.

Omgivning återspeglar den fysiska miljö där medlemmarna kan tillgodose sig tjänsten.74 I 
denna fråga tar vi åter upp de åsikter som framförts av grupperna angående lokalernas 
platsbrist. Platsbristen avser framförallt vissa tider och vissa pass. Platsbristen under vissa 
tider menar deltagarna rör framförallt omklädningsrummen, platsen utanför stora salen och 
utanför spinningsalen. Flera deltagare anser även att det är väldigt svårt att få plats på vissa 
pass då tillgången på passens platser är begränsad samt att utrymmet i gymmet under vissa 
tider inte räcker till. 

Vi, liksom medlemmarna, vet också att föreningen står inför en ombyggnation där vi vet att 
utrymmena kommer att öka vilket säkerligen kommer att tillfredställa medlemmarna i en 
större utsträckning. 

Medlemmarna är annars mycket nöjda med den träningsmiljö som föreningen erbjuder. 
Miljön anses vara inspirerande med behagliga färger och i många fall mycket fönster. 
Utrustningen får höga betyg av deltagarna där många har blivit positivt överraskade över den 
höga standarden föreningen håller. Framför allt gymgruppen framförde mycket positiv kritik 
angående gymutrustningen. Flera deltagare menar att Friskis & Svettis hade utrustning som 
var långt över deras förväntan, speciellt vad det gäller maskinerna som erbjuds. Några av 
deltagarna anser dock att miljön i uppvärmningsavdelningen kan upplevas lite tråkig. En av 
medlemmarna utrycker sig enligt följande:

”Det är inte så roligt att sitta o stirra in i en takbalk när man cyklar.” (Kvinna 40 års åldern).

Några av medlemmarna har också efterfrågat lite fönster i gymmet då många anser att 
utsikten mot Lambergstjärnen borde tas tillvara.

74 Bergman, Klefsjö, 2001
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Vid ovanstående frågeställning om ”Vilka som är de negativa/positiva kvalitetsaspekter hos 
föreningens medlemmar” så går de att knyta de olika dimensionerna till Grönroos faktorer, 
teknisk/funktionell kvalitet.75 Funktionell kvalitet avser, som vi tidigare har nämnt, hur 
lättillgänglig tjänsten är för kunden.76 I Friskis & Svettis fall karaktäriseras detta av hur lätt 
det är för medlemmarna att tillgodose sig föreningens olika träningsmöjligheter. 

Dimensionen tillgänglighet har en direkt koppling till den funktionella kvaliteten. Exempelvis 
t o g s  d e n  b r i s t a n d e  t i l l g å n g e n  p å  p a r k e r i n g s p l a t s e r ,  d e  d å l i g a  u t r y m m e n a  i  
omklädningsrummen och den bristande tillgången på platser på en del av passen, upp under 
de olika fokusgruppsdiskussionerna. Dessa påverkar kundernas uppfat tning av den 
funktionella kvaliteten. Även den kommunikation som förs mellan medlemmarna och 
föreningen och den kommunikation som enbart först ut ifrån föreningen berör den 
funktionella kvaliteten då detta är ett sätt att framställa tjänsten för en potentiell kund.
Omgivningen däremot berör mer den tekniska kvaliteten. Till omgivningen räknas exempelvis 
det material som föreningen kan erbjuda medlemmarna i form av träningsutrustning, 
instruktörer mm.

5.5 Vad tillkännager hög kvalitet?
Under de genomförda fokusgruppsdiskussionerna fick deltagarna motivera vad de ansåg 
karaktäriserade hög kvalitet hos Friskis & Svettis. De faktorer medlemmarna tog upp var 
följande:

x Bra utrustning
x Lokalernas renhet
x Bra bemötande
x Få inställda pass
x Stort urval av träningsformer

Intressant är att dessa ovanstående faktorer skiljer sig från de faktorer som medlemmarna 
tidigare tagit upp som positiva eller negativa. De flesta har tidigare exempelvis tagit upp att de 
bristande utrymmena i lokalerna och på parkeringen är stora negativa faktorer. Däremot tas 
inte denna faktor upp bland dem som symboliserar hög kvalitet. Deltagarna tar inte heller upp 
exempelvis lokalernas renhet eller faktorn få inställda pass i någon större utsträckning i de 
diskussioner som har förts. Trots detta anser de flesta deltagarna att just de ovanstående fem 
faktorerna är de som bildar en hög kvalitet.

75 Grönroos, 1996
76 Ibid
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6. Slutsats

 I  den här  delen av uppsatsen kommer vi  a t t  besvara  de  f rågor  som tagi ts  upp i  
frågeställningen. Vi vill här reda ut vad som upplevs som bra respektive dåligt med 
föreningens tjänster, vilken attityd medlemmarna har till varumärket Friskis & Svettis, vad 
priset har för inverkan på val av träningsanläggning samt hur medlemmar upplever helheten 
av föreningen.  

I begreppet ”bemötande” inkluderades som bekant dimensionerna tjänstvillighet, artighet och 
inlevelseförmåga.  Dessa dimensioner  representerar  Fr iskis  & Svet t is  funkt ionel la  
kvalitetsfaktorer. Genom fokusgruppsintervjuerna kan vi dra slutsatsen att föreningen 
upprätthåller ett gott bemötande gentemot sina medlemmar. Dock har klagomål framförts på 
att personalen vid vissa tillfällen har visat brist på kompetens i frågor rörande de olika 
träningsgrenarna. Att Friskis & Svettis drivs på ideell basis kan ha inverkan på den tidvis 
bristande kompetensen. Genom intervjuerna framkom även klagomål gällande brister på 
instruktioner i  gymmet trots att  medlemmarna var mer än nöjda med kvaliteten på 
utrustningen. Att föreningen har gjort en så pass stor satsning på utrustningen i gymmet att 
den räknas av medlemmarna som toppklass, hamnar lätt i skymundan på grund av bristande 
instruktioner.  

Under fokusgruppsintervjuerna kunde vi uttyda att alla deltagare hade en uppfattning om 
Friskis & Svettis redan innan de beslöt sig för att bli medlemmar i föreningen. För att 
föreningen i framtiden skall kunna värva medlemmar i den utsträckning så att de kan uppnå 
sitt mål som innebär en medlemsökning på fem procent, måste föreningen bli varse de 
attityder som finns hos de olika målgrupperna. Vid vår fråga: ”Vad är det första du tänker på 
när du ser Friskis & Svettis logga eller hör deras namn?”, utryckte deltagarna sina åsikter om 
Friskis & Svettis enligt följande: 

”…bra priser…”
”…tantgympa…”
”…kul träning…”

”…ideell förening…”
”…gympa förening…”
”…alla ä r välkomna…”
”…familjär stämning…”

”…äldre som motionerar…”
”…plocka äpplen -övningar…”

”…utomhusgympa i Mariebergsskogen…”

Dessa angivna svar utgör medlemmarnas framträdande övertygelser, det är tydligt att det 
råder delade grundläggande uppfattningar om Friskis & Svettis.  Den dominerande 
övertygelsen verkar dock vara att Friskis & Svettis är en förening för äldre människor där 
traditionella träningsmoment står i fokus. Vi kunde dock tyda en skillnad i dessa övertygelser 
mellan de olika grupperna. Gymgruppen hade mer positivt inställda framträdande 
övertygelser med uttryck såsom:

”…ideell förening…”  och  ”…kul träning…”
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Trots dessa positiva attityder gentemot föreningen, kunde vi inte urskilja några positiva 
framträdande övertygelser angående utrustningen i gymmet, vilken framstått som den 
viktigaste faktorn inom denna grupp. Återigen måste poängteras att Friskis & Svettis bör 
framhäva att gymmet håller toppklass och konkurrerar med de högst uppsatta gymmen i 
Karlstad.  

Friskis & Svettis har byggt sitt varumärke från första början. Varumärket är känt och för med 
sig flera associationer enligt ovanstående presentation. Dock framgår, enligt ovan, att 
associationerna är något förlegade och inte speglar vad Friskis & Svettis i dagsläget erbjuder. 
Även här bör föreningen marknadsföra att de inte längre är en gammaldags förening med 
”tantjympa” i  fokus”. 

Enligt Zeithaml är faktorn pris av mindre betydelse när en kund utvärderar alternativa köp. 
När vi nu analyserat empirin i jämförelse med teorin kan vi dra slutsatsen att så inte är fallet 
för Friskis & Svettis medlemmar. Priset har visat sig haft en stor inverkan när deltagarna i 
fokusgrupperna val träningsanläggning. Att föreningen valde att höja priserna i samband med 
sin nybyggnad av Syrefabriken, uppfattades av medlemmarna som nödvändigt men negativt. 
En ytterligare prishöjning enligt undersökningen medföra förlorade medlemmar och minskad 
medlemsökning, vilket talar mot de uttalade teorierna av Zeithaml. Följande citat är uttalat av 
en kvinna i 60-årsåldern:

”Friskis  pr iser  är  for t farande okej ,  t rots  a t t  de nästan dubblade pr iserna när  de byggde den nya 
träningsanläggningen. Om de skulle dubbla priset igen skulle jag inte träna här”.

Trots att kvinnan har varit medlem i föreningen i många år, är hon alltså inte tolerant mot ett 
högre pris. Friskis bör således, i sin förändringsprocess, hålla prishöjningarna till ett minimum 
då vår undersökning visar att även de ”mest trogna” medlemmarna menar att ett höjt pris 
skulle kunna innebära förlorade medlemmar och minskad medlemsökning.

Vidare har flera av deltagarna uttryckt negativa känslor över det faktum att det inte går att 
kräva en paus i träningskortets löptid för längre uppehåll i träningen vid exempelvis 
sommaruppehåll. Friskis & Svettis skulle dock antagligen uppleva svårigheter i att införa ett 
sådant system, då det skulle bli mycket svårt att dra generella gränser för vad som räknas som 
”paus i träning” och ”mindre frekvent träning”.Men dock borde man ändå ta hänsyn till 
exempelvis kundgruppen studenter där majoriteten flyttar hem över sommaren och befinner 
sig på annan ort i ca tre månader.

Då Friskis & Svettis är en ideell förening som strävar efter människors välmående bör dock 
inte prisstrategi ligga i fokus. Många deltagare i fokusgrupperna har berömt den klassiska 
”Friskiskänslan”, som riskerar att falla i glömska om föreningen lägger för stor vikt vid 
prissättningsfrågor. 

Vid frågan vad medlemmarna uppfattar som positiva/negativa kvalitetsaspekter, framlades en 
uppsättning faktorer som medlemmarna anser påverka deras kvalitetsuppfattning.

Vid ovanstående fråga togs ett antal faktorer upp som medlemmarna uppfattade som antingen 
n e g a t i v a  e l l e r  p o s i t i v a .  E x e m p e l v i s  t o g s  a s p e k t e r  s o m  b r i s t  p å  p l a t s  o c h  
kommunikationsproblem upp. Friskis & Svettis har utlovat en lustfylld träning vilket många 
av medlemmarna anser att de inte har infriat. Många av de som deltagit i våra fokusgrupper 
anser att tillgång till parkeringsplatser och goda utrymmen i omklädningsrummen i nuläget är 
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en stor negativ faktor hos föreningen. Många anser också att anläggningen inte räcker till 
under vissa tider då många medlemmar besöker Friskis & Svettis.
Medlemmarna tar alltså inte bara hänsyn till enbart träningspassen i sin utvärdering av 
tjänstekvaliteten utan väger även in omkringliggande faktorer. Risken är här att medlemmarna 
anser att föreningen inte har uppfyllt vad de utlovat på grund av att många upplever olika 
negativa faktorer i den utlovade lustfyllda träningen.

Medlemmarna uppfattar däremot själva träningspassen som mycket lustfyllda. Flera av 
medlemmarna tar upp den typiska ”Friskis känslan” som för de flesta innebär glädje i 
träningen. Friskis & Svettis bör således försöka tillfredställa medlemmarna även innan de 
kommer in till själva träningspasset. Att medlemmarna får en bra parkering och gott om 
utrymme i omklädningsrummet innebär en tillfredställelse för många, vilket i sin tur kommer 
ge ett betydligt bättre helhetsintryck av Friskis & Svettis utbjudna tjänster. 

Inom kvalitetsdimensionen tillgänglighet tog medlemmarna upp ett problem som berörde 
kontakten med Friskis & Svettis. Några av medlemmarna har tidvis haft problem med att nå 
föreningen vid bokning av olika pass och därmed inte kunnat delta i den avsedda träningen.

Medlemmarna tog, som vi tidigare nämnt, upp fem faktorer som de ansåg som viktiga i deras 
upplevda kvalitet. Däremot skiljde sig de nämnda kvalitets faktorerna från dem som 
medlemmarna uppgav som mycket negativa eller positiva. Man kan tycka att dessa negativa 
faktorer borde tas upp bland de faktorer som påverkar medlemmarna kvalitets uppfattning. 
Dock kan detta resultat tyda på att medlemmarna antingen är så ”vana” vid de ovan nämnda 
problemen att de inte tänker på dem eller anser dem som självklara, vilket även kan gälla de 
positiva faktorerna.

Vi kan efter genomförd analys konstatera att medlemmarnas helhetsuppfattningen avseende 
Friskis & Svettis tjänstekvalitet är positiv hos medlemmarna. Däremot har vi genom våra 
fokusgrupper kunnat urskilja att de mest positiva upplevelserna är koppla de till själva 
träningspassen samtidigt som de mest negativa är koppla de till de omkringliggande 
faktorerna så som ljud, tillgång till parkering, tillgång till instruktörer mm.

Genom att medlemmarna genomgående är tillfredställda med den tränings som bedrivs på de 
olika passen samt den utrustning som finns att tillgå, visar detta att den upplevda tekniska 
kvaliteten anses vara god. Däremot stöter medlemmarna på en del problem runt i kring själva 
träningen, exempelvis bokningsproblem, platsbrist mm. Detta gör att Friskis & Svettis 
nuvarande problem är den funktionella kvaliteten vilken representerar hur lättillgänglig 
tjänsten är. Detta kan på sikt påverka medlemmarnas helhetsuppfattning vilket skulle kunna 
innebära att den funktionella kvaliteten upplevs som så bristfällig att medlemmarna upplever 
hela tjänsten som dålig.    

Friskis & Svettis bör således vara vaksamma på de kringliggande faktorer utöver den tekniska 
kvaliteten som påverkar medlemmarnas helhetsintryck. Där inkluderas även faktorer såsom 
pris och attityder vilka även dem påverkar medlemmarnas intryck av Friskis & Svettis 
tjänstekvalitet.
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Bilaga 1

Nedan presenteras de skriftliga rapporterna från fokusgruppsintervjuerna. Under dessa 
diskussioner har vissa deltagare namngett andra träningsanläggningar i Karlstadsområdet, 
vi har valt att inte hänga ut enskilda anläggningar och använder oss därför av begreppet 
”annan träningsanläggning” vid dessa tillfällen.

Fokusgrupp – Gympa

Vad tror ni är den största anledningen till att man väljer att träna på Friskis & Svettis, 
vad var det som gjorde att ni valde att träna här?

Hela gruppen enades om att det tilltalande priset var avgörande i deras val. En del av gruppen 
nämnde närheten samtidigt som andra inte alls höll med om detta. De yngre personerna i 
gruppen ansåg också att studentrabatten hade varit en bidragande faktor till valet av Friskis & 
Svettis, övriga gruppen ansåg att studentrabatten var ett mycket bra initiativ från föreningen. 
F lera  av  de  ä ldre  medlemmarna  i  g ruppen uppgav också  a t t  deras  medlemskap 
subventionerades av deras arbetsgivare. Ett par personer i gruppen var även bekanta med 
Friskis & Svettis innan de blev medlemmar i Karlstad och ansåg att ”Friskis andan” var en 
bidragande faktor till att de blivit medlemmar. 

Vad anser ni vara det bästa med Friskis & Svettis, vad är det som gör att ni känner er 
nöjda med ert medlemskap?

Flera av medlemmarna ansåg att det breda utbudet och mängden pass var en av de positiva 
faktorerna. ”Bra ledare” var en återkommande faktor: 

”Det verkar som om ledarna verkligen brinner för sitt arbete.” 

Man ansåg det även som positivt att det inte existerar någon speciell klädkod hos de 
tränande. Man kommer som man vill och behöver inte känna någon press på vare sig 
klädsel eller kunnighet om de olika träningsformerna: 

”Det är så skönt att gå dit tack vare att inga krav finns utan man kan gå i sina gamla 
träningskläder och inte behöver bry sig”

Vad anser ni  vara det  sämsta med att  träna på Friskis & Svett is  och har ni  själva 
funderat över några förbättringsförslag eller förändringar ni skulle vilja göra?

Vid denna fråga påtalar många de små omklädningsrummen och bristen på parkeringsplatser. 
Några av personerna säger sig också känna flera tidigare medlemmar som valt andra 
träningsanläggningar på grund av den tunga belastningen på omklädningsrummen under vissa 
tider. Många vill duscha men får aldrig möjligheten. Flera anser också att föreningen kunde 
h a  f ö r s a k a t  d e l a r  a v  ” c a f e t e r i a n ”  f ö r  a t t  s k a p a  m e r  u t r y m m e n  i  e x e m p e l v i s  
omklädningsrummen. En diskussion uppstår även kring den geografiska placeringen av 
Friskis & Svettis vilket flera anser vara en negativ faktor pga. att lokalerna ligger dåligt till 
och att det är svårt att ta sig dit. Det påtalas också att kombinationen, brist på parkeringar och 
det dåliga geografiska, ses som negativt. Även en diskussion om priset uppstår där ett par 



personer anser att priserna ökade ganska kraftigt vid flytten till de nuvarande lokalerna vilket 
de inte såg som positivt. Frågan skapade även en del åsikter om att belastningen är för hård på 
lokalerna vid vissa tider, då framförallt runt 16:30 samt 17:30. Många ansåg att passagerna 
utanför gymnastiksalen är för liten och att: 

”…folk kliver på varandra…” 

Efter ovanstående fråga så enades gruppdeltagarna om att den mest negativa faktorn trots allt 
är platsbristen i omklädningsrummen samt bristen på parkeringsplatser.

Vad anser ni om Friskis & Svettis öppettider, personalens bemötande samt prisläge?

Gruppen ansåg här att öppettiderna motsvarade deras förväntningar. De yngre ansåg att det 
var positivt att föreningen har öppet sent på kvällarna så de kan komplettera sin träning på 
gymmet då de inte hinner till jympapassen. I övrigt uppkom inga fler åsikter på öppettiderna. 
Personalens bemötande uppfattas som positivt av personerna i gruppen. 

”Personalen är glad och tillmötesgående och hjälper medlemmarna i den utsträckning 
de kräver”. 

Priserna ansågs, efter diskussion, vara försvarbara. Som tidigare nämnts ansåg en del av 
medlemmarna i gruppen att priserna steg när flytten till de nuvarande lokalerna genomfördes 
vilket de ansåg negativt. Men alla i gruppen kunde enas om att det var något man fick räkna 
med för att kunna bedriva den verksamhet som föreningen gör idag. En kvinna i 60-årsåldern 
uttrycker sig enligt följande:

”Friskis priser är fortfarande okej, trots att de nästan dubblade priserna när de byggde 
den nya träningsanläggningen. Om de skulle dubbla priset igen skulle jag inte träna 
här”.

Vad anser ni om den information som går ut till  Friskis & Svettis medlemmar, når 
informationen ut, får ni den information ni vill ha, fungerar informationskanalerna?

Gruppen är här enig om att informationen från de olika värdarna på passen fungerar utmärkt. 
Det anses vara ett mycket bra sätt att nå ut till medlemmarna. Delar av gruppen använder sig 
också av anslagstavlan för att få den information de eftersöker. Informationen hämtas också 
från Friskis & Svettis hemsida vilken alla anser vara en bra och lättförstådd sida. Däremot 
efterfrågas bilder på de olika ledarna så att man kan se vem som leder de olika passen. Flera 
av gruppens medlemmar har erfarenhet av detta från andra Friskis & Svettis föreningar och
anser att detta var mycket bra: 

”Det är inte alltid så lätt att komma ihåg namn när flera av ledarna har samma förnamn men etta ansikte 
kommer man ihåg.” 

En del av gruppens medlemmar saknar även lite mer personlig information till nuvarande 
medlemmar. Deltagarna eftersöker att, i större utsträckning, bli lockad till ett ”prova på pass” 
på spinning eller liknande, vilket eventuellt skulle resultera i att fler köpte spinningkort. 
Diskussionen leder även in på Friskis & Svettis marknadsföring där alla i gruppen är överens 
om att föreningen syns väldigt dåligt i media. Flera anser att man borde skylta med vilka 
möjligheter som finns då många är väldigt ovetande om vad som finns att tillgå i Friskis & 



Svettis lokaler. Enbart en av personerna i gruppen visste var förslagslådan var placerad och 
flera av deltagarna visste inte ens att den existerade.

Har någon av er  vari t  i  kontakt  med något  annat  t räningscenter  och i  så  fal l  hur  
värderar ni Friskis & Svettis i jämförelse med detta?

Få av medlemmarna i gruppen hade varit i kontakt med andra träningscenter och i avseendet 
gymnastik hade ingen varit det. Däremot ansåg de som besökt andra träningscenter att den 
atmosfär och glädje som de upplever på Friskis & Svettis inte hade återfunnits hos någon 
”konkurrent.” En av deltagarna hade tidigare tränat hos ”en annan träningsanläggning” ansåg 
a t t  gymmet  på  Fr i sk i s  & Sve t t i s  hö l l  mins t  l ika  god  s t andard  som ”den  andra  
träningsanläggningen” men att man hos denna hade större möjligheter till individuella 
träningsscheman. 

Specifika frågor till jympagruppen

Vad anser ni om lokalernas utformning och utseende, finns det något ni har funderat 
över eller skulle vilja förändra?

Stora salen får god kritik av hela gruppen. Framförallt golvet tas upp som ett mycket positivt 
inslag men även formen på salen. Ingen har egentligen något som de skulle vilja ändra på.

Anser ni att utbudet av pass är tillräckligt eller finns det önskemål om mer eller färre 
pass?

Gruppen anser att det finns gott om pass att välja emellan, flera av passen kompletterar 
varandra vilket många tänker på i sin träning. Flera av gruppens medlemmar hävdar även att 
ledaren har en mycket stor inverkan vid deras val av pass, en del av gruppens medlemmar 
menar att de väljer pass efter ledare och anser att det är synd att två ”bra” ledare delar på ett 
och samma pass. Man efterfrågar också en mätning av vilka ledare som har flest besökare och 
därefter prioritera dessa i större utsträckning vad det gäller tid för passen. Många anser att de 
mest attraktiva tiderna här är passen klockan 16:30, 17:30 och 18:30. Här skulle Friskis & 
Svettis kunna dela upp två duktiga ledare och ge dem varsitt pass. Med tanke på ovan nämnda 
”attraktiva tider” så bad vi gruppens medlemmar att rangordna de tre faktorerna tid, ledare 
och musik i den beslutsprocess de genomgår inför ett pass. Svaren slutade här, efter lite 
diskussion, med att tiden var den mest avgörande, varpå ledaren kom på andra plats. Gruppen 
ansåg även att de olika stegen Bas, Medel och Intensiv tillgodosåg de olika kraven på passen. 
Stegen mellan de olika nivåerna känns lagom och de motsvarar till större delen vad man kan 
förvänta sig men en del av gruppens medlemmar har upplevt väldigt stora skillnader vid olika 
tillfällen. Däremot sätter man stort värde på den uppföljning som sker på de olika ledarna från 
Friskis & Svettis vilket gör att passen läggs på en rimlig nivå och tillrättavisningar sker.

Tillgodoser instruktörerna era krav, varierar standarden på ledarna och finns det några 
förbättringar ni skulle vilja genomföra?

Gruppdeltagarna berömmer först och främst ledarna för sitt arbete. Vidare ansåg ett par 
personer i gruppen att standarden varierar kraftigt mellan ledarna, vilket flera instämde i. Ett 
problem anses vara vid de tillfällen då man blir tvungen att ta in vikarier på de olika passen 
vilket ofta ger en väldigt annorlunda form av träning i såväl tempo som övningar, vilket anses 
negativt: 



”Det känns som om man gått på en helt annan typ av pass.” 

Gruppdeltagarna förstår att det kan vara svårt att hitta ersättare men att det borde finnas någon 
form av standard för de olika passen. Däremot berömmer de den förmåga de flesta av ledarna 
har att motivera dem till sin träning. Ofta finns det en kärngrupp som besöker passen vilket 
ger en speciell stämning vilken motiverar till träning: 

”…man dras med…” 

Hur upplever  ni  musiken och l judet  på  passen,  f inns  det  några  önskemål  om en 
förändring och i så fall till vad?

Gruppen anser att ljudet varierar en del på var i salen man befinner sig. En annan placering av 
högtalarna skulle kanske ge ett bättre ljud. En av deltagarna säger: 

”På vissa platser i salen är ljudet lagom, på andra är det för lågt. Ibland bidrar detta till att det är svårt att 
höra vad ledaren säger.” 

I denna fråga vägs även valet av ledare in i och med att olika ledare väljer olika musik. 
Gruppdeltagarna anser också att populärmusik är mest gångbart samtidigt som det kan vara 
roligt med någon annorlunda låt emellanåt. Techno anser ingen i gruppen vara något bra val 
av musik då det anses för monotont. Gruppen diskuterade sig också fram till att med en större 
ljudanläggning skulle man kunna uppnå mer ”tryck” i musiken utan att behöva hög volym, det 
skulle även ge ett bättre ljud i alla salens delar. Under diskussionen kom det även fram 
önskemål om att alla ledare bör använda mikrofon under passen. Flera av deltagarna ansåg att 
kombinationen med att det är varierande ljudstyrka i olika delar av salen gör att det i vissa 
delar är väldigt svårt att höra ledaren. Genom denna diskussion kommer även förslag om att 
särskilja passledaren från övriga deltagare genom mer utmärkande kläder eller liknande för att 
förenkla för deltagarna.

Saknar ni någon träningsform eller har ni några egna idéer om hur träningen på passen 
skulle kunna utvecklas?

Gruppdeltagarna anser här att de är nöjda med de olika passen som finns tillgängliga. En 
deltagare säger: 

”Man väljer ju passen lite efter vem det är som leder och då får man det man vill ha.” 

Övriga deltagare anser att om ledarna höll en något mer jämn nivå så skulle passen inte 
variera så mycket vilket skulle innebära att ledaren skulle spela mindre roll. Däremot fanns 
det i gruppen önskemål om lugnare form av träning så som yoga och chigong. Gruppen anser 
även att det skett en förändring sen Friskis & Svettis flyttade in i de nya lokalerna, det är fler 
yngre på passen vilket ses som positivt av alla i gruppen. Det fanns även önskemål om att få 
veta hur många som besöker passet. Deltagarna diskuterade även, inom gruppen, hur man 
skulle kunna få fler killar på gymnastik passen. Förslaget som framlades var att Friskis & 
Svettis skulle kunna slussa in killar till gympapassen genom att införa pass för enbart killar 
där betoningen lades på styrka och tuffhet men även koordination. Detta skulle föra med sig 
att fler killar skulle våga sig in på passen då de skulle ha fått möjligheten att ”träna lite i 
smyg.”



Känner ni er tillfredställda efter genomfört pass eller vill ni förändra något för att få ut 
något mer av passen?

Gruppen var här överens om att de flesta passen motsvarar vad de förväntar sig. Mycket 
bygger på att man känner till ledaren för passet och man vet hur passet kommer att 
genomföras. Många går på samma pass varje vecka vilket ger en vetskap om hur de är 
upplagda. De enda problem som nämns är vid de tillfällen man byter till ett annat pass på 
samma nivå, vilket kan göra att passet antingen kan kännas lättare eller jobbigare. Detta kan, 
efter diskussion mellan deltagarna i gruppen, bero på att man är van vid ett pass och en 
förändring sker.

Vad är det första ni tänker på när ni hör Friskis & Svettis eller när ni ser dess logotyp?

Den gemensamma uppfattningen hos alla gruppens medlemmar är att tankarna går till ”äldre 
personer som motionerar” och övningar som ”plocka äpplen.” I övrigt nämns inga andra 
uppfattningar.

Är det något annat ni har funderat över under ert medlemskap här på Friskis & Svettis 
eller är det något ni tycker att vi har missat att ta upp?

En av gruppens medlemmar menar att det är svårt att följa ledaren under utomhuspassen. Ofta 
försvinner ledaren bland alla motionärer vilket gör det svårt att följa passet. Detta enas flera 
personer om i gruppen och man föreslår en mer utmärkande klädsel på ledaren, exempelvis en 
gul väst. Deltagarna efterfrågar också fler möjligheter bland nuvarande medlemmar att få 
prova på de övriga träningsmöjligheterna vilket säkert skulle väcka nytt intresse hos många.



Fokusgrupp-Gym

Vad tror ni är den största anledningen till att man väljer att träna på Friskis & Svettis, vad var 
det som gjorde att ni valde att träna här?

Gruppen enades om att priset och bra öppettider är de två stora faktorerna till att de tränar på 
Friskis & Svettis. Några av gruppens medlemmar har genom familjen fått kontakt med 
föreningen och andra genom kompisar. Flera av gruppens medlemmar har genom sitt 
studentkort rabatt hos Friskis & Svettis vilket gör föreningen till ett attraktivt alternativ. 
Andra faktorer som gruppen samtalar om är det faktum att medlemmarna slipper den 
pretentiösa inställningen som finns på många andra gym och att man hos Friskis & Svettis kan 
”komma som man är”. Att den grupp som besöker gymmet är väldigt bred anses positivt: 

”…alla åldrar och kön återfinns i gymmet…”

Vad anser ni vara det bästa med Friskis & Svettis, vad är det som gör att ni känner er 
nöjda med ert medlemskap?

Alla gruppens medlemmar är mycket positivt överraskade över gymmet och den utrustning 
som Friskis & Svettis tillhandahåller. En av deltagarna säger: 

”Jag trodde aldrig jag skulle hitta den här typen av utrustning på ett ställe som Friskis & Svettis.” 

Flera personer i gruppen berömmer den fräschhet de finner i Friskis & Svettis lokaler. 
Deltagarna tycker vidare att föreningen håller väldigt rent vilket gör lokalerna mer 
gästvänliga: 

”Det känns bra att träna här.” 

Andra faktorer som gruppen tar upp är att man inte behöver känna av något vinstsyfte från 
föreningens sida, medlemmarna vet att föreningen drivs på ideell basis, vilket flera av 
gruppens medlemmar anser ge en tillfredställande känsla. Alla anser sig också mycket nöjda 
med sitt medlemskap vilket har överträffat de befintliga förväntningarna. En person i gruppen 
beskriver sitt första besök på Syrefabriken enligt följande: 

”Det första jag la märke till vara att rutorna i entrén var alldeles igenimmade. När jag sedan öppnade dörren 
möttes jag av en mängd motionärer, illröda i ansiktet men mycket glada och upprymda. Det var nästan en 
religiös känsla att kliva in i en lokal  fylld med lyckliga människor.”    

Vad anser ni  vara det  sämsta med att  t räna på Friskis & Svett is  och har ni  själva 
funderat över några förbättringsförslag eller förändringar ni skulle vilja göra?

Vid denna fråga tar deltagarna genast upp problemen med de små omklädningsrum och den 
hårda belastningen på hela anläggningen vid vissa tider. Gruppens medlemmar tror att, med 
större omklädningsrum skulle det skapas en större gemenskap eftersom många idag hoppar 
över dusch och bastu då det är så trångt. Musiken som spelas på gymmet tas också upp vilket 
resulterar i flera negativa utlåtanden. Gruppens medlemmar anser att musiken dels är, som en 
av deltagarna formulerar sig: 

”…alldeles för mesig musik med för låg volym…”



Gruppen anser att syftet med musiken är att medlemmarna skall ryckas med och känna 
”pulsen” vilket man inte gör med dagens musik och volym. En av medlemmarna tar också 
upp ett problem angående de träningskort som finns att tillgå. Personen i fråga har önskemål 
om att kunna ”frysa” kortet då han stundtals inte besöker gymmet under ett par månader. 
Detta önskemål förstärks även av resten av gruppen då flera är studenter och inte befinner sig 
i Karlstad under sommarmånaderna. Trängsel i gymmet diskuteras också i gruppen då man 
anser att gymmet ofta har hård beläggning under vissa tider och då räcker varken maskiner 
eller utrymmet till. En av gruppdeltagarna tar också upp de instruktioner man är berättigad vid 
köp av ett gymkort. Detta hävdar flera av deltagarna att de aldrig blivit informerade om 
samtidigt som en del anser att de kanske inte hade utnyttjat dessa. Alla är däremot överens om 
att informationen om detta varit mycket dålig eftersom alla utom en person inte hade vetskap 
om detta. 

Vad anser ni om Friskis & Svettis öppettider, personalens bemötande samt prisläge?

Öppettiderna anser alla i gruppen motsvara deras förväntningar, möjligtvis finns en önskan 
om något längre öppettider under lördagar men gruppen förstår att det kan vara svårt att få 
ideell personal att arbete på dessa tider. Personalens bemötande upplevs som positivt av 
gruppens medlemmar, personalen är inte för påflugen samtidigt som de visar att de bryr sig. 
En av deltagarna utrycker sig enligt följande: 

”Vissa dagar vill man bara träna och koppla av utan att prata med någon. I dessa fall är det väldigt skönt att 
slippa mötas av en superglad receptionist som tvunget ska säga några ord.”

Gruppen är också överens om att man gillar mottagandet vid receptionen och att personalen 
socialiserar på en lagom nivå. Även prisläget uppfattas som rätt av gruppen, en av 
medlemmarna uttrycker sig enligt följande: 

”Jag betalar gärna för den typ av träning jag eftersom jag får så mycket för pengarna ”

De personer som köpt guldkort anser att de betalar för helheten och den stora variationen på 
träning vilket gör kortet mycket värt. Alla i gruppen anser att de får ut lika mycket hos Friskis 
& Svettis som man får på andra träningsanläggningar där kunden oftast får betala ett högre 
pris.

Vad anser ni om den information som går ut till medlemmarna hos Friskis & Svettis, 
n å r  i n f o r m a t i o n e n  u t ,  f å r  n i  d e n  i n f o r m a t i o n  n i  v i l l  h a ,  f u n g e r a r  
informationskanalerna?

De medlemmar i gruppen som enbart inriktar sig på gymmet anser sig inte söka speciellt 
mycket information. Det som intresserar dem är öppettiderna, utöver det söker de knappt 
någon information. Friskis & Svettis hemsida har däremot alla i gruppen besökt och alla är 
överens om att den motsvara deras förväntningar och anses vara lättnavigerad. De 
gruppdeltagare som däremot nyttjar andra träningsformer hos Friskis & Svettis anser att den 
nödvändigaste informationen delges av de olika ledarna och värdarna i direkt anslutning till 
de olika passen. I övrigt ansåg gruppen att informationsflödet var till belåtenhet.

Har någon av er  vari t  i  kontakt  med något  annat  t räningscenter  och i  så  fal l  hur  
värderar ni Friskis & Svettis i jämförelse med dessa?



Två av deltagarna har varit i kontakt med andra träningscenter, då framför allt gymdelen. 
Deltagarna hävdar att Friskis & Svettis håller mycket hög standard och en av deltagarna 
menar att föreningen har ett minst lika bra gym som ”en annan träningsanläggning” som 
ligger betydligt över Friskis & Svettis i prissättning. 

Specifika frågor till gymgruppen

Vad anser ni om lokalernas utformning och utseende, finns det något ni har funderat 
över eller skulle vilja förändra?

Lokalerna anses vara mycket fräscha och väl genomtänkta. Däremot räcker de tyvärr inte till 
under vissa tider. En av gruppmedlemmarna anser också att det vore trevligt med fönster inne 
i gymmet, speciellt i uppvärmningsavdelningen där alla i gruppen är överens om att utsikten 
är i tråkigaste laget. En av deltagarna utrycker sig enligt följande: 

”Att sitta och stirra in i en takbalk är inte så jätte motiverande.” 

Motsvarar instruktörerna era krav?

Flera av gruppens deltagare anser inte att de har känt något behov av någon instruktör i 
gymmet, varpå det uppstår en diskussion om hur man vet hur alla maskiner skall användas 
och hur man äter rätt.. Ett förslag om att Friskis & Svettis borde fråga alla nya medlemmar 
vad de egentligen vill uppnå med sin träning läggs fram av en deltagare. Gruppen diskuterar 
sig fram till att en ”jourhavande” gyminstruktör borde finnas i gymmet. En av deltagarna 
uttrycker sig enligt följande: 

”…ibland finns det instruktörer på plats men de är i regel där för att visa instruera en enskild medlem och då 
ställer man inte gärna frågor...”

Även ett förslag om ett forum på hemsidan diskuteras fram, deltagarna i gruppen tror att 
många av föreningens medlemmar sitter inne på stora kunskaper vad det gäller kost och 
träning vilket de skulle kunna dela med sig av på hemsidan. En av deltagarna anser att man 
inte gärna kliver fram till någon på gymmet och frågar: ”Hur äter du?”, vilket skulle göras 
möjligt via hemsidan. Även en utbildad person inom träning och kost, som man skulle kunna 
nå via nätet föreslås. Gruppdeltagarna skulle också gärna se en större uppdatering av 
hemsidan, då gärna i form av nya rön som kommer fram vad det gäller träning och hälsa. 
Flera av gruppens medlemmar efterlyser också föreläsare som föreningen skulle kunna locka 
till sig. Gruppen anser att intresset säkert skulle vara stort bland medlemmarna att lära sig mer 
om träning och kost på olika nivåer. Friskis & Svettis borde i större utsträckning försöka ta 
vara på den kunskap som finns hos de olika medlemmarna.

Anser ni att  utrustningen håller tillräckligt hög standard och tillgodoser all typ av 
träning?

Alla är här som tidigare nämnts väldigt nöjda med gymmets utrustning. När vi efterfrågar 
specifika förändringar går diskussionen in på den maskin som finns att tillgå för att träna 
baksida-lår och vader. Dessa maskiner uppfyller inte sitt syfte, menar deltagarna och tycker 
vidare att det finns betydligt enklare maskiner att satsa på som samtidigt fyller sin funktion. 
baksida-lår-maskiner får ytterligare kritik av två deltagare som påpekar att de får ont i knäna 
vid användning av maskinen. I övrigt anser deltagarna att gymmet håller mycket hög klass, 
kanske bäst i Karlstad.



Saknar ni  någon träningsform el ler  har  ni  några egna idéer  om hur t räningen på 
gymmet skulle kunna utvecklas?

Vid denna fråga föreslår en av deltagarna att man skall införskaffa en sandsäck till gymmet då 
detta skulle kunna vara ett bra komplement till övrig utrustning, några av deltagarna 
instämmer i denna önskan och anser att det är ett bra sätt att ”komma igång”. Diskussionen 
går därefter in på olika maskiner där flera av gruppens deltagare menar att några av 
maskinerna används i väldigt stor utsträckning vilket gör att man ofta får vänta. Denna åsikt 
rör framförallt maskiner avsedda för  rygg och mage. Man föreslår också inom gruppen att 
man skulle kunna mäta antalet användare för de olika maskinerna och därigenom kunna se 
över om det är värt att införskaffa ytterligare maskiner. En av gruppens deltagare genomgår 
för tillfället ett ”kom-igång-program”, personen har blivit tilldelad ett program som han följer 
i gymmet för att lära sig de olika maskinerna. Det problem som uppstår är att flera av 
maskinerna i programmet ofta är upptagna vilket gör att man inte alltid kan genomföra sitt 
pass. Personen efterfrågar därför instruktioner på andra övningar som han kan komplettera sitt 
pass med. Kanske vore det möjligt att gå igenom två övningar för samma muskelgrupp så att 
man inte behöver bli låst på grund av att en maskin används i stor utsträckning. Personen 
utrycker sig enligt följande: 

”Det blir lätt tjatigt att stå och vänta, onödiga avbrott går säkert att avhjälpa” 

Gruppen börjar även diskutera ljudet och musiken igen. Medlemmarna anser att med bra 
musik och en lagom volym skapas en bättre sammanhållning och atmosfär i gymmet. I 
nuläget går många av gymmets besökare runt med en MP3-spelare vilket gör att folk pratar 
med varandra i liten utsträckning. Att få folk att trivas med musiken skulle göra att färre 
besökare tog med sin egen musik.

Var vänder ni er med idéer och förslag på förändringar?

Vid denna fråga visar det sig att två personer i gruppen vet var ”Idéboxen” är placerad och 
flera av deltagarna vet inte ens att den finns. Några av de tillfrågade menar att de vänder sig 
direkt till receptionen när de har förslag, men menar också att det är viktigt med en idébox då 
det är lättare att framföra positiv kritik direkt till personalen än vad det är att framföra negativ.

Deltar ni i någon annan form av träning hos Friskis & Svettis och vad anser ni i så fall 
om dess lokaler, utrustning och instruktörer?

Två av deltagarna är här engagerade i andra träningsformer hos Friskis & Svettis och är 
mycket nöjda. En av våra deltagare är relativt ny i föreningen och går för tillfället en ”kom-
igång-kurs”, där deltagarna får prova på olika former av träning. Personen i fråga anser detta 
vara ett mycket bra initiativ av Friskis & Svettis och anser själv att han har fått god insyn i 
olika former och funnit sin typ av träning.

Vad är det första ni tänker på när ni hör Friskis & Svettis eller när ni ser dess logga?

Inom gruppen utbyts här ett antal olika åsikter bland deltagarna. De åsikter som nämns är: 

”…ideell förening…” ”…glädje…” ”…kul träning…”  ”…gymnastik…” ”…äldre som motionerar…”



Vad anser ni är kvalitet hos Friskis & Svettis?

Vid denna fråga diskuterar sig gruppen fram till tre olika faktorer som de anser representera 
kvalitet för föreningen:

”…bra och funktionell utrustning…”  ”…städat och fräscht…” ”…ett bra bemötande av personalen…”

Har ni några tankar eller åsikter om Friskis & Svettis sätt att marknadsföra sig och i så 
fall vilka?

Gruppen diskuterar frågan och enas om åsikten att Friskis & Svettis inte i någon större 
utsträckning setts i media. Deltagarna anser att Friskis & Svettis till stor del verkar förlita sig 
på att deras rykte sprider sig genom ”mun-till-mun” metoden. Några av gruppens deltagare är 
studenter vid universitet och kan inte dra sig till  minnes att de sett någon form av 
marknadsföring från Friskis & Svettis. När gruppen vidare diskuterar vilken typ av 
marknadsföring som föreningen bör tillämpa anser hela gruppen att föreningen bör använda 
sig av informativ reklam vilket skulle ge den mest rättvisa bilden av Friskis & Svettis som 
förening. Gruppen anser även att föreningen skapar sig en speciell image genom att inte 
marknadsföra sig så offensivt. Några av deltagarna menar vidare att föreningen inte bör 
marknadsföra sig för hårt då belastningen på lokalerna redan är väldigt tuff.

Är det något annat ni har funderat över under ert medlemskap här på Friskis & Svettis 
eller är det något ni tycker att vi har missat att ta upp?

En av deltagarna ger synpunkter på att medlemmar genar över Hammaröleden vid OKQ8, på 
väg till träningen eller på hemvägen. Personen påvisar att det råder en stor risk för bilolyckor 
på grund av den skymda sikten, vilket borde åtgärdas snarast.



Fokusgrupp – Aerobics

Vad tror ni är den största anledningen till att man väljer att träna på Friskis & Svettis, 
vad var det som gjorde att ni valde att träna här?

Majoriteten av gruppen menade att den största anledningen till att de valt att träna på just 
Friskis & Svettis var den goda stämningen som alla ansåg finns. En av medlemmarna började 
träna på friskis för att hennes ordinarie träningsanläggning på Hammarö stängde. Tre av 
medlemmarna, som tidigare hade nyttjat andra träningsanläggningar i Karlstad, menade att 
den avgörande faktorn till att de valde friskis var det faktum att det gick att välja specifika 
områden inom föreningen som de ville nyttja. Detta medförde att de inte längre behövde 
betala för tjänster som de inte nyttjade. En annan faktor som föreföll vanlig, var att kvaliteten 
på utrustningen håller toppklass. 

Vad anser ni vara det bästa med Friskis & Svettis, vad är det som gör att ni känner er 
nöjda med ert medlemskap? 

Merparten av medlemmarna i  fokusgruppen ansåg att det bästa med föreningen är 
entusiasmen hos ledarna, vilket styrker dem i deras träning. En av medlemmarna menade att:

”…entusiasmen hos friskis ledare är inte högre hos instruktörerna på friskis än på ”andra anläggningar” i 
Karlstad, dessutom kan det vara en mer ”familjär” stämning på ”andra anläggningar” på grund av deras ringa 
storlek.”

Samma medlem lyfte fram att hon uppfattade den stora åldersspridningen som väldigt positiv. 
Genomgående för alla gruppmedlemmar, var den positiva inställningen till föreningens öppna 
syn på klädsel och utseende, vilket ansågs vara ovanligt inom den kulturen.  

Vad anser ni vara det sämsta med att träna på Friskis & Svettis?

En av medlemmarna upplever att personalen i receptionen är okunnig, och har vid flera fall 
drabbats av obesvarade frågor. Tre av medlemmarna menade vidare att det råder platsbrist på 
skivstångspassen, vilket påstås vara en anledning till att medlemmar ratar populära pass. Alla 
deltagarna menade att friskis borde skära ned på antalet platser inom skivstång och Ki-box. 
Under Ki-box-passen har det förekommit att den avslutande övningen uteblivit på grund av 
platsbrist. 

Omklädningsrummen är för trånga och har en allt för stor insyn menar alla gruppdeltagare, 
dock finns det gott om förvaringsutrymmen i lilla salen. En annan faktor som diskuterades 
grundligt var stöldrisken, vilket uppfattas som ett stort problem. En av deltagarna ser till att 
åka till friskis i gamla, slitna kläder för att undvika att bli bestulen. Moderatorn frågade här 
om det skulle finnas intresse av större och fler skåp, som dessutom skulle vara belägna inne i 
omklädningsrummen. Deltagarna uppfattade idén som mycket positiv. 

Vad anser ni om Friskis geografiska läge?

Ingen av deltagarna i fokusgruppen bodde i närheten av Syrefabriken, trots detta ansåg alla att 
det var värt att färdas en längre sträcka för att kunna träna på friskis. 



Vad anser ni om Friskis & Svettis öppettider, personalens bemötande samt prisläge?

Öppettiderna ansågs tillräckliga, dock framkom klagomål på att det är för dålig spridning på 
Ki-box-passen. Den huvudsakliga åsikten var att det är passen som styr när deltagarna väljer 
att förlägga sin träning. 

Bemötandet från personalen ansågs vara tillfredsställande, dock påpekade några deltagare 
återigen att det råder en mer familjär stämning på ”andra anläggningar” i Karlstad. Alla 
deltagare menade dock vidare att alla instruktörer som de kommit i kontakt med har varit 
tillmötesgående och duktiga på att inspirera deltagarna. 

Angående priset, upplevdes att Friskis håller ett bra pris där medlemmarna får vad de betalar 
för. En av deltagarna fick sitt träningskort subventionerat genom sitt arbete som dagisfröken. 
Det faktum att medlemmarna får välja själva vilken del av friskis de vill nyttja och därmed 
inte betalar för träning som de ej nyttjar, upplevdes som väldigt positivt. 

Vad anser ni om den information som går ut till medlemmarna, når informationen ut, 
får ni den information ni vill ha, fungerar informationskanalerna?

Till en början menade alla deltagare att informationsflödet från Friskis & Svettis sida är 
tillräckligt och att de nuvarande kanalerna fungerar utmärkt. Vid vidare diskussion framkom 
dock en rad klagomål och förslag om förbättringar. Till exempel påpekades att hemsidan inte 
uppdateras tillräckligt ofta och återkommande klagomål om okunnig personal i receptionen. 
Om medlemmarna bestämmer sig för att inte dyka upp på bokat pass debiteras de 100 kronor 
om detta upprepas fyra gånger, denna information var dock ny för de flesta av deltagarna, 
vilket ansågs vara mycket negativt. En av medlemmarna bokar inte sitt pass via Internet, utan 
använder sig av telefonkontakt och har genom denna kanal inte mottagit någon sådan 
information. Alla deltagarna ur fokusgruppen menade att den effektivaste informationskällan 
är den information som hålls efter varje pass.

Vid moderatorns förslag om ett fotogalleri som presenterade alla ledare som finns tillgängliga, 
reagerade alla deltagarna positivt. Detta skulle kunna förenkla valet av pass, då det i hög grad 
är valet av ledare som är den avgörande faktorn. 

När moderatorn frågade om deltagarna visste var den så kallade ”idéboxen” finns, visade det 
sig att det endast var en av deltagarna som hade hört talas om denna. De uppgav att det 
förmodligen inte var boxens placering som var felaktig, utan att friskis inte informerat 
medlemmarna om dess existens. 

Specifika frågor till Aerobicssgruppen

Vad anser ni om lokalernas utformning och utseende?

Lilla salen uppfattades av samtliga deltagare som varm/kvav med dålig ventilation. I och med 
att instruktören ofta öppnar fönstren efter passet, bildas ett vinddrag på golvet i salen vilket 
uppfattas som obehagligt. Golvet uppfattas som mycket bra, en av medlemmarna hade besökt 
Friskis & Svettis i Trollhättan där golvet upplevdes som sämre än Friskis & Svettis Karlstad. 



Dock ansåg två av deltagarna att det ofta ligger småsten på den mjuka mattan i lilla salen, 
antagligen på grund av att medlemmar har förbisett skoförbudet inne i anläggningen. 
Ljudkvaliteten i den lilla salen uppfattades av två deltagare som sämre jämfört med den stora 
salen. Musiken varierar väldigt mellan passen, men det ansågs vara positivt, då det medförde 
fler valmöjligheter i fråga om bokning av pass.

Tillgodoser instruktörerna era krav?

Alla deltagare menade att instruktörerna håller en väldigt hög klass och hjälpen de tränande 
att bli inspirerade. Det faktum att det är två instruktörer på varje pass uppfattas som väldigt 
positivt, då eventuella frågor inte behöver störa den ”aktiva” instruktören. Det viktigaste hos 
en instruktör ansågs vara: 

”…förmågan att driva alla i salen…” 

Klagomål framkom på att batterierna i de trådlösa mikrofonerna ofta tar slut, vilket i många 
fall uppfattas som mycket störande av deltagarna.

Känner ni er tillfredsställda efter ett genomfört träningspass?

Deltagarna menade att de i de flesta fall känner sig nöjda med det avslutade träningspasset. 
Dock framkom klagomål på att det råder en för stor variation i intensitet inom samma kategori 
av pass, vilket deltagarna skyllde på instruktören. Klagomål framkom även på att intensiteten 
vid pass som leds av en vikarie ofta har fel intensitet. 

Saknas någon form av träning?

Gruppde l t aga rna  hävdade  a t t  a l l a  fo rmer  av  t r än ing  som de  upp lev t  på  andra  
träningsanläggningar,  även f inns representerade på Friskis .  Dock ut tryckte två av 
gruppdeltagarna önskemål om att friskis skulle inför ett Yogapass i veckan samt att det är 
negativt att medel-Ki tagits ur programmet. 

Motsvarade Friskis & Svettis era förväntningar?

Alla deltagare hävdade att friskis överträffade deras grundläggande förväntningar. 
Anledningen till detta ansågs vara kvaliteten på träningsutrustningen, existensen av 
skivstångspass och den överväldigande positiviteten hos instruktörerna. 

Hur var friskis mottagande vid första träningstillfället?

Den generella uppfattningen i  fokusgruppen var att  mottagandet var dåligt.  En av 
medlemmarna fick ”tjata” till sig en rundtur innan hon bestämde sig för att köpa ett 
träningskort. De övriga deltagarna ansåg att friskis inte förmedlade tillräckligt med 
information under de första tränigstillfällena, vilket de ansåg försämrade närheten i 
förhållandet till friskis. 

Övrigt

Gruppen ansåg att friskis mycket väl kunde erbjuda mer generell information om kost och 
träning. Vidare ansåg man att, efter en inledning av moderatorn, att ett Internetforum borde 



införas  där  medlemmarna  s jä lva  kan kommunicera  med såväl  ins t ruktörer  som 
träningskompisar. 



Fokusgrupp – Spinning

Vad tror ni är den största anledningen till att man väljer att träna på Friskis & Svettis, 
vad gjorde att ni började träna här?

Några av deltagarna menade att det var den speciella ”Friskis-känslan” som lockade till ett 
medlemskap. En av deltagarna säger:

”…jag hade känslan redan innan jag började trän a på friskis, att alla är välkomna och man kan vara sig 
själv…”

Vidare visade det sig att några av deltagarn ansåg det låga priset som en avgörande faktor, 
samtliga av dessa deltagare var kvinnor i åldern 20-30 år.

Har någon av  er  var i t  i  kontakt  med något annat träningscenter och i  så fall  hur 
värderar ni Friskis & Svettis i jämförelse med detta?

Majoriteten av deltagarna hade inte tränat på något annat ställe än Friskis & Svettis, men en 
kvinnlig deltagera i 30-årsåldern hade tidigare varit medlem i två andra Friskis & 
Svettisföreningar i Mellansverige. Hon ansåg att Friskis & Svettis i Karlstad erbjöd samma 
grad av familjär känsla som de andra föreningarna

Vad anser ni vara det sämsta med att träna på Friskis & Svettis?
Diskussionen pågick under en längre tid utan att deltagarna uttryckte någon negativ kritik mot 
föreningen. Dock framkom att det största problemet för den här delen av föreningen föreföll 
vara den platsbrist som råder, det uppfattas som väldigt svårt att kunna delta på vissa pass då 
platserna blir uppbokade väldigt snabbt. En av medlemmarna uttrycker sig enligt följande:

” Jag brukar boka direkt efter midnatt för att vara säker på att jag får en plats till mitt favoritpass”

Det framkom dessutom klagomål på att det är väldigt svårt att få telefonkontakt med friskis 
för att boka/avboka pass. Återigen framkom det att omklädningsrummen är under all kritik 
när det gäller utrymme. Ofta är det fullt, speciellt i tjejernas omklädningsrum.

Vad anser ni om bemötandet från Friskis & Svettis?

En av deltagarna hävdade att hon inte har någon som helst kontakt med personalen då hon 
endast drar sitt kort i registreringen och sedan går direkt in på passet. Andra deltagare lade 
större vikt vid personalens bemötande och uppfattade denna faktor som viktig i sin 
tillfredställelse med sitt medlemskap. En av deltagarn i fokusgruppen berättar om en händelse 
som hade en positiv inverkan på hennes syn på föreningen:

”…en gång hade jag glömt mina träningskläder, men då fick jag låna kläder av friskis för att kunn a gå på mitt 
pass…”

Vad anser ni om den information som går ut till  Friskis & Svettis medlemmar, når 
informationen ut, får ni den information ni vill ha, fungerar informationskanalerna?

Alla deltagare i fokusgruppen var tillfredsställda med föreningens förmåga att förmedla viktig 
information. Gruppen ansåg att den viktigaste informationskanalen är den genomgång av 



aktuella händelser som äger i direkt anslutning till varje träningspass. Dock framkom 
klagomål på föreningens hemsida inte håller sig tillräckligt uppdaterad med aktuella nyheter.

Majoriteten av deltagarna i gruppen visste inte att det existerade en idébox, en av deltagarna 
hade dessutom uppfattat boxen som ett forum för endast gymmedlemmarna att ge synpunkter. 

Vad anser ni om lokalernas utformning och utseende, finns det något ni vill förändra?

Spinninglokalen ansågs vara för trång på grund av antalet nya cyklar som köpts in. Det rådde 
delade meningar om ventilationen i lokalen, de som hade tränat på andra ställen kunde 
meddela att ventilationen var bättre än på något annat ställe. Dock kunde alla i gruppen intyga 
att ett utblås från fläkten hamnade på ett ställe, vilket var mycket störande. 

En annan synpunkt var den stress som föreligger mellan passen, på grund av att passen 
avlöser varandra blir det väldigt stressigt att ta sig ut. Detta skyllde deltagarna på instruktören 
som avslutar passet för sent. I övrigt tyckte deltagarna att fönstret som vetter mot gymet borde 
tas bort. Klagomål framkom dessutom på att dörrarna till omklädningsrummen aldrig hålls 
stängda, en automatisk dörrstängare skulle enkelt kunna lösa det problemet. 

Deltar ni i någon annan form av träning hos Friskis & Svettis och vad anser ni så fall om 
dess lokaler, utrustning och instruktörer?

Övriga former av träning som medlemmarna hade provat inom Friskis & Svettis var jympa 
och gym.

Jympa: Det flesta av deltagarna hade någon gång deltagit på jympapass och hade åsikter inom 
området. En genomgående åsikt som vi uppfattade var att det rådde för stor variation mellan 
ledarnas intensitet inom samma styrka på pass. En del av gruppen ansåg vidare att musiken 
höll högre klass i spinngruppen än i jympan. Ljudkvaliteten i jympasalen diskuterades 
intensivt, vissa tyckte att den höll toppklass. Medan vissa tyckte att ljudvolymen i hörnen var 
alldeles för hög.

Gym: För dåligt utbud av de populära maskinerna, detta medför en påfrestande köbildning 
som bildar uppehåll i träningspasset. Det framkom även konkreta exempel på maskiner som 
gruppen tyckte höll låg kvalitet. Dessa var maskiner avsedda för baksida-lår och vader. Hela 
gruppen var överens om att gymet bidrog till en förändrad klientel för hela föreningen på 
grund av de medlemmar som endast håller till i gymet. Dock fanns det vissa i gruppen som 
såg denna faktor som positiv, då mångfalden i Friskis & Svettis organisation ökade. 

Vad är det första ni tänker på när ni hör ”Friskis & Svettis”?

Den äldre delen av gruppen ansåg att ”friskis-mentaliteten” var det första man tänkte på, 
medan den yngre delen relaterade till utomhusjympa i Mariebergsskogen. 

Diskussionen tog en vändning och deltagarna började diskutera föreningens förmåga att ta 
hand om sina nuvarande medlemmar. En man i 60-årsåldern uttryckte sig enligt följande:

”Friskis är väldigt duktiga på att värva nya medlemmar, men de är också väldigt duktiga på att glömma bort de 
redan värvade medlemmarna”



Samma deltagare menade vidare att det är ytterst viktigt att bibehålla samma goda infoflöde 
genom hela medlemstiden, för att inte förlora de värvade medlemmarna.  
Trots redovisade brister menade samtliga deltagare att förväntningarna som deltagarna hade 
innan de började på friskis, överträffades¨. 

Vad anser ni om föreningens förmåga att vägleda medlemmarna?

Deltagarna underströk vikten av att en nybliven medlem blir rekommenderad ett korrekt pass 
redan från början. Om en nybörjare råkar hamna på ett intensiv-pass kan detta avskräcka 
medlemmen från vidare träning. Dock, menade deltagarna, skall inte friskis lägga för mycket 
vikt på vägledningen, då även detta kan avskräcka!

Specifika frågor till spinninggruppen

Vad anser ni om instruktörerna?

T r o t s  e n  l å n g  d i s k u s s i o n  i  ä m n e t ,  k u n d e  i n g a  n e g a t i v a  a t t i t y d e r  g e n t e m o t  
spinninginstruktörerna tydas. Alla instruktörerna ansågs hålla en mycket hög klass, att många 
av instruktörerna arbetar på ideell basis uppfattades enbart som positivt. 

Vilka faktorer är det som styr ert val av träningspass?

Till en början menade deltagarna att det är val av ledare som påverkar vilket pass som man 
besöker, men efter en längre diskussion visade sig att det trots allt är tiden som har den största 
inverkan. Musiken har en viss inverkan, men bra musik betraktas mer som en bonus.

Känner ni tillfredsställelse efter ett genomfört träningspass?

Samtliga deltagare i fokusgruppen uppgav att de känner en stor tillfredsställelse efter ett 
genomfört pass. Vissa i gruppen ansåg att detta berodde på att denna typ av träning 
kontrolleras i hög grad av utövaren själv, man kan ta ut sig mer eller mindre beroende på 
önskemål. Dock framkom vissa klagomål på att de manliga instruktörerna kan hålla ett för 
högt tempo på de intensiva passen. Dessutom gjordes det tydligt att det ofta var ett alldeles för 
högt tempo på inställda pass som tagits över av en instruktör som normalt har en högre grad 
av intensitet på sina pass. 

Vad anser ni om den utrustning som finns på Friskis & Svettis?

Deltagarna uppgav att spinncyklarna håller toppklass, trots att de är gamla. Vad som dock 
saknas på de är en indikator som visar hur mycket motstånd som deltagarna applicerar vid ett 
förändrat motstånd. 

Vad anser ni är kvalitet hos Friskis & Svettis?

Denna fråga diskuterades under en lång tid och det gick att uttyda vissa faktorer som 
dominerade deltagarnas åsikter. Dessa faktorer kan redovisas genom följande citat: 

”…renhet i lokale rna…”  ”…bra utrustning…” ”…stort urval av träning…” ”…få inställda pass…” 



Bilaga 2
Nedan presenteras den frågeguide som varit ledsnöre under samtliga fokusgruppsintervjuer.

Frågeguide

1. Presentation av oss själva, avsikt med intervjun och hur lång tid den beräknas ta. 
Därefter presenterar sig alla deltagare för varandra. 

2. Vi kommer här att ställa frågor, varpå de svarande kommer att få svara fritt för att på så sätt 
skapa möjlighet till konkreta följdfrågor från vår sida. 

3. De preciserade frågorna står i fokus genom en uppföljning av de åsikter som framkommit i 
steg 2. De centrala frågorna blir här djupare och vi vill belysa mer konkreta exempel och 
beskrivningar. 

4. Eventuella motsägningar reds ut, en ytterligare utveckling kan bli nödvändig. Vi kommer 
att ställa ledande frågor för att de olika deltagarna skall få bevisa hållfastheterna i sina tidigare 
svar.

5. Vi kommer här att ge ytterligare information om den intervju som just genomförts, där de 
intervjuade ges möjlighet att ställa vidare frågor. 

6. Avrundning och visad uppskattning till de deltagande. 

Med tanke på att fokusgruppernas medlemmar kommer att sorteras efter huvudsaklig 
träningsmetod och ålder, så måste vi anpassa frågorna till varje fokusgrupp. Dock kommer ett 
antal frågor som kommer att förekomma i alla fokusgruppsintervjuer. 
Exempel på dessa frågor är:

- Varför tränar ni på Friskis?
- Vad anser ni är det bästa med att träna på Friskis?
- Vad anser ni är det sämsta med att träna på Friskis?
- Vad anser ni om Friskis geografiska läge?
- Vad anser ni om personalens bemötande?
- Vad anser ni om Friskis öppettider?
- Håller sig Friskis inom rätt prisklass?
- Anser ni att informationen från Friskis är tillräcklig?
- Hur skulle ni värdera Friskis i jämförelse med andra träningscenter (ex. S.A.T.S, 

KAK, Natulus mm.) I förhållande till pass, gym, ledare, lokaler och pris?
- Anser ni att det finns någon speciell ”kläd-kod” på Friskis och i så fall upplever ni 

något obehag av detta?



Frågor till gympagruppen:

- Vad anser ni om lokalernas utformning och utseende?
- Tillgodoser instruktörerna era krav(inspiration, motivation, upplägg)?
- Anser ni att utbudet av pass är tillräckligt?
- Upplever ni musiken på passen som tillfredställande eller finns de önskemål om en 

förändring?
- Upplever ni att de olika stegen: Bas, Medel och Puls täcker in efterfrågan på olika 

pass?
- Saknar ni någon träningsform eller har ni några idéer om hur träningen på passen 

skulle kunna utvecklas?
- Känner ni en tillfredställelse efter ett genomfört gympapass eller finns det något ni 

skulle vilja förändra?
- Deltar ni i någon annan form av träning hos Friskis och i så fall vad anser ni om dess 

lokaler, utrustning och instruktörer?

Frågor till gymgruppen:

- Vad anser ni om lokalernas utformning och utseende?
- Tillgodoser instruktörerna era krav(inspiration, motivation, upplägg)?
- Anser ni att utrustningen håller tillräckligt hög standard och tillgodoser all typ av 

träning?
- Saknar ni någon träningsform eller har ni några idéer om hur träningen på gymmet 

skulle kunna utvecklas?
- Deltar ni i någon annan form av träning hos Friskis och i så fall vad anser ni om dess 

lokaler, utrustning och instruktörer?

Frågor till spinninggruppen:

- Vad anser ni om lokalernas utformning och utseende?
- Tillgodoser instruktörerna era krav (inspiration, motivation, upplägg)?
- Anser ni att utrustningen håller tillräckligt hög standard?
- Upplever ni musiken på passen som tillfredställande eller finns de önskemål om en 

förändring?
- Känner ni en tillfredställelse efter ett genomfört spinningpass eller finns det något ni 

skulle vilja förändra?
- Saknar ni någon träningsform eller har ni några idéer om hur träningen på passen 

skulle kunna utvecklas?
- Deltar ni i någon annan form av träning hos Friskis och i så fall vad anser ni om dess 

lokaler, utrustning och instruktörer?

Frågor till aerobicgruppen:

- Vad anser ni om lokalernas utformning och utseende?
- Tillgodoser instruktörerna era krav (inspiration, motivation, upplägg)?



- Anser ni att utrustningen håller tillräckligt hög standard och tillgodoser alla typer av 
träning?

- Upplever ni musiken på passen som tillfredställande eller finns de önskemål om en 
förändring?

- Känner ni en tillfredställelse efter ett genomfört ”aerobics-pass” eller finns det något 
ni skulle vilja förändra?’

- Saknar ni någon träningsform eller har ni några idéer om hur träningen på passen 
skulle kunna utvecklas?

- Deltar ni i någon annan form av träning hos Friskis och i så fall vad anser ni om dess 
lokaler, utrustning och instruktörer?

De ovanstående frågorna kommer att utvecklas under intervjun då meningen är att en 
diskussion skall äga rum mellan de deltagande personerna med styrning av oss som 
moderatorer. Exempelvis kan frågan, ”Saknar ni någon träningsform eller har ni några idéer 
om hur träningen på passen skulle kunna utvecklas?”, ge en möjlighet till mer konkreta 
förslag från de personer som innehar detta. 
Dessa frågor anser vi utgöra en utgångspunkt för diskussionen där vi kommer att verka för att 
deltagarna skall ge så uttömmande svar som möjligt.


