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Sammanfattning 
 
Under gymbranschens tidiga år var det nästan uteslutande manliga kroppsbyggare som använde 
sig av gymträningen. I dag ser situationen helt annorlunda ut, gymträningen är en träningsform 
som utövas av män och kvinnor i alla åldrar och med helt olika bakgrund. 
 
Fler och olika typer av människor innebär även fler och olika uppfattningar om vad ett bra gym 
är. Större krav började ställas på gymmen att identifiera vilka tränande de hade och vad dessa 
önskade av sitt gym och därmed blev det viktigare än någonsin för ledningen till gymmen att 
förstå och tolka begrepp som tjänstekvalitet och värdeskapande. Vidare är det av central 
betydelse för ledningen att veta vad de tränande på gymmen håller som värdeskapande och 
samtidigt kunna använda denna vetskap i den värdeskapande processen, allt för att skillnaden i 
värdeuppfattningar mellan företaget och dess kunder ska vara så liten som möjligt. Som 
fallföretag för denna undersökning står Nautilus gym och dess tränande i Örebro. 
 
Tjänster skiljer sig i vissa avseenden ifrån produkter, en viktig aspekt är kundens deltagande i 
produktionsprocessen. Att producera eller utföra en tjänst innebär att sätta ihop och leverera 
resultatet av en blandning mellan fysiska faciliteter och mentalt/fysiskt arbete.  
 
Värdeskapande är en grundläggande beståndsdel för företagens överlevnad idag. För att kunna 
tillhandahålla överlägset kundvärde blir det allt viktigare att skapa och behålla långsiktiga 
kundrelationer. Företagsledningens uppfattning om kundernas förväntningar styr beslut om 
vilken specificerad tjänstekvalitet företaget ska följa när genomförandet av tjänsteprocessen sker. 
 
Syftet med denna studie är att jämföra vad Nautilus gym uppfattar som centralt värdeskapande ur 
konsumentens synvinkel och vad konsumenterna i själva verket upplever som viktigast. Vidare 
syftar studien till att utröna vad konsumenter värdesätter högst i upplevelsen kring sin träning, ett 
minskat upplevt uppoffrande eller ett ökat antal förmåner. 
 
Undersökningen baseras huvudsakligen på ett hermeneutiskt synsätt med inslag av positivism. 
Syftet med undersökningen var att utifrån befintlig teori samt egna erfarenheter och värderingar 
tolka den information som framkom i studien. 
 
Teoriavsnittet behandlar ämnesområdena tjänster, tjänstekvalitet, värde samt hur tjänster kan 
skapa värde. 
 
I empirin ges en kort historiebeskrivning av Nautilus gym och även viss information om 
Nautiluskonceptet. Kvalitativ data har samlats in ifrån intervjuer med fyra personer ur Nautilus 
management samt åtta medlemmar ur gymanläggningarna i Örebro.   
 
I analysdelen sammanställs den insamlade empirin och analyseras mot bakgrund av befintlig teori 
med hjälp av en framtagen analysmodell. Nautilusledningens uppfattning om värdeskapande ur 
dess tränandes synvinkel ställs mot de tränandes egna svar. 
 
I slutsatsen/diskussionen presenteras och utvecklas svaren från analysdelen och diskussion förs 
kring olika aspekter av tjänster, tjänstekvalitet och värdeskapande.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Under gymbranschens tidiga år, för omkring 25 år sedan, var det nästan uteslutande 
kroppsbyggare som använde sig av träningsformen skriver Ferm (2006). Det gemensamma målet 
hos de utövande gick allt som oftast i linje med att bygga en stor och stark kropp. I dag, två och 
ett halvt decennium senare, ser situationen helt annorlunda ut. Gymträningen har gått från att 
vara kroppsbyggarnas domän till att bli en träningsform som utövas av män och kvinnor i alla 
åldrar. Likaså motivet till gymträning har skiftat i viss mån, även om strävan efter större 
muskelmassa i många fall består. Många av gymmens tränande strävar helt enkelt efter att må så 
bra som möjligt.  
 
I takt med att människorna som tränar på gym diversifierades förändrades även kraven som 
ställdes på gymmen menar Boyd (2006). Efter att ursprungligen ha varit ett tillhåll för 
muskelbyggare, med få krav på annat än en basuppsättning av redskap, började andra aspekter 
inom gymträningskonceptet att lyftas fram. Gymmets läge blev allt viktigare då många tränande 
försökte passa in sin motion i dagsschemat. Miljön i gymmet samt vilket klientel som önskades 
till anläggningen var andra faktorer att ta i beaktning vid utformandet av ett gym. Skalan av 
tränande hade kommit att sträcka sig från burdusa kroppsbyggare till pensionärer i jakt på lite 
motion. Denna utveckling kom även att innefatta högre krav på övergripande kvalitet både i fråga 
om anläggningen samt de anställda på gymmen.   
 
En faktor som bidragit till breddandet av antalet tränande på gym de senaste åren är företagens 
satsningar på friskare och sundare anställda genom subventionerad träning för dessa. 
Undersökningar har visat att företag kan få tillbaka upp till nio gånger de satsade pengarna på 
anställdas träning i form av färre sjukskrivningar och effektivare utförda arbeten 
(Sjukvårdsrådgivningen, 2005). Detta avspeglas även i flera kommunala satsningar de senaste åren 
där fokus har skiftat från att beröra drogfrågor, allergi och miljö till att belysa vikten av fysisk 
aktivitet för såväl unga som äldre (Ferm, 2006).  
 
Redan på 1950-talet talade Wendell R. Smith (1956) om marknadssegmentering och 
produktdifferentiering. Vikten av att hitta rätt segment av marknaden för sina befintliga 
produkter lyftes fram som avgörande faktorer för differentiering från konkurrenter och för att 
skapa långsiktig framgång. Theodore Levitt (1960) skrev i artikeln ”Marketing Myopia” om att 
nedgångar som företag genom tiderna har genomgått till stor del har berott på att de har varit 
produkt- istället för kundorienterade. Levitt menade att inte bara produkten skall ge kunden 
värde, utan även alla de handlingar runtomkring produkten. 
 
Tjänster skiljer sig i vissa avseenden ifrån produkter, en viktig aspekt är kundens deltagande i 
produktionsprocessen menar Lovelock (1996). Att producera eller utföra en tjänst innebär att 
sätta ihop och leverera resultatet av en blandning mellan fysiska faciliteter och mentalt/fysiskt 
arbete. Lovelock menar att kunder ofta är aktivt involverade i skapandet av tjänster, antingen 
genom att betjäna sig själva eller genom att samarbeta med personalen. Vid tjänster med mycket 
personlig kontakt kommer kunderna inte bara i kontakt med personalen utan även med andra 
kunder. Skillnaden mellan olika tjänsteföretag ligger oftast i kvaliteten i tjänsteleveransen hos 
personalen, även andra kunder kan utgöra en väsentlig del av tjänsteupplevelsen och sedermera 
det upplevda värdet. Många tjänster och vissa produkter består till stor del av 
upplevelseegenskaper. Dessa attribut går inte att utvärdera på samma sätt innan köp, utan de 
måste upplevas menar Lovelock.  
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Värdeskapande är en grundläggande beståndsdel för företagens överlevnad idag. För att kunna 
tillhandahålla överlägset kundvärde blir det allt viktigare att skapa och behålla långsiktiga 
kundrelationer. Ravald & Grönroos diskuterar i sin artikel från 1996 två olika tillvägagångssätt för 
att öka kundvärdet. Detta kan ske genom att endera addera mer värde till den befintliga 
kärnprodukten eller genom att minska konsumenternas upplevda uppoffringar. 
 
Parasuraman, Zeithaml & Berry skrev 1985 om att företagsledningens uppfattning om kundernas 
förväntningar styr beslut om vilken specificerad tjänstekvalitet företaget ska följa när 
genomförandet av tjänsteprocessen sker. Författarna av artikeln menade att företagens 
marknadskommunikation har möjligheten att påverka både upplevd service och förväntad 
service. Ledningens uppfattning om kundernas kvalitetsförväntningar kan komma ifrån 
marknadsundersökningar, efterfrågeanalyser, personalen som har mycket kundkontakt et cetera. 
Brister i vad ledningen tror att kunderna vill ha och vad kunderna egentligen förväntar sig kan 
exempelvis uppstå då företagen feltolkar information ifrån kunderna eller genomför bristfälliga 
marknadsundersökningar. Sådana problem kan lösas genom att byta ut ledningen eller genom att 
förbättra kunskapen om tjänstekonkurrensens krav hos ledningen, om det beror på brister i 
ledningen.  
 

1.2 Problemdiskussion  
 
Allt eftersom gymbranschen började utvecklas ytterligare under början av 1980-talet då fler och 
fler människor började praktisera träningsformen förändrades även kraven som ställdes på 
gymmen. Fler och olika typer av människor innebar även fler och olika uppfattningar om vad ett 
bra gym är. Större krav började ställas på gymmen att identifiera vilka tränande de hade och vad 
dessa önskade av sitt gym. I takt med gymbranschens utveckling fortsatte spridningen av 
människor som tränade på gym och i dagsläget finns människor i alla åldrar och med helt olika 
bakgrund representerade bland de tränande. Detta medför att det nu är viktigare än någonsin för 
ledningen till gymmen att försöka förstå begrepp som tjänstekvalitet och värdeskapande. Vidare 
är det av central betydelse för ledningen att veta vad de tränande på gymmen håller som 
värdeskapande och samtidigt kunna använda denna vetskap i den värdeskapande processen, allt 
för att skillnaden i värdeuppfattningar mellan företaget och dess kunder ska vara så liten som 
möjligt. Detta har vi valt att sätta in i ett verkligt sammanhang genom att använda gymkedjan 
Nautilus gym som studieobjekt i denna fallstudie. 
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1.3 Frågeställning 
 
Förekommer det några skillnader i Nautilus gyms managements uppfattning om värdeskapande 
ur kundens synvinkel och vad deras kunder faktiskt uppfattar som värdeskapande? Om det 
förekommer skillnader, vilka är då dessa? 
 
Vad värdesätter Nautilus gyms kunder högst i samband med sitt tränande, ett minskat upplevt 
uppoffrande eller ytterligare förmåner? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att jämföra vad Nautilus gyms management uppfattar som centralt 
värdeskapande ur kundens synvinkel och vad kunderna i själva verket upplever som viktigast. 
Vidare syftar studien till att utröna vad kunderna värdesätter högst i upplevelsen kring sin träning, 
ett minskat upplevt uppoffrande eller ett ökat antal förmåner.   
  

1.5 Avgränsningar 
 
Vi avgränsar oss geografiskt till att enbart studera de tre Nautilus gymanläggningarna i Örebro 
och de tränande på anläggningarna inom distriktet. Tidsmässigt avgränsar vi studien till att 
undersöka hur situationen ser ut i dagsläget, våren 2006. 
 

1.6 Definitioner 
 

• I arbetet hänvisas det till Nautilus gyms representanter under benämningar som ”Nautilus 
ledning” och ”Nautilus management”.  

 
• Löpande i undersökningen kommer Nautilus gyms medlemmar även hänvisas till som 

”tränande”, ”kunder” och ”konsumenter”.  
 

• Fria vikter är träningsredskap och vikter som inte sitter fastmonterade i en 
träningsmaskin. Exempel på fria vikter är hantlar, bänkpress med tillhörande vikter et 
cetera. 

 
• I begreppet gymträning innefattas även andra träningsformer än styrketräning som 

bedrivs på Nautilusanläggningarna såsom exempelvis spinning och boxercise. 
 

1.7 Bidragsdiskussion 
 
Den kunskap som studien syftar till att bidra med är empirisk. Syftet och frågeställningen är 
formade för att undersöka hur väl Nautilus lednings uppfattning om värdeskapande ur kundens 
synvinkel överrensstämmer med vad kunderna verkligen tycker. Kunskapen som genereras i och 
med detta gagnar i första hand Nautilus gym då den i princip ger svar på hur väl de förstår sina 
kunders behov. Detta har, som beskrevs i problemdiskussionen, blivit allt viktigare då 
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gymanläggningarnas medlemmar idag utgörs av ett allt bredare spektrum av människor. Under 
arbetets gång uppkom en rad frågor kring hur begreppet ”värde” kunde appliceras på fallet i 
studien. Begreppet värde är någonting som i mångt och mycket uppfattas subjektivt och rent 
teoretiskt så skulle det kunna finnas lika många värdeuppfattningar som det finns människor på 
jorden. I och med det faktum att värdeskapande för en människa inte behöver vara 
värdeskapande för en annan så är det en svår och vansklig uppgift att försöka mäta värde. Det 
finns få naturliga vägar att försöka närma sig problemet. Kvalitetsbegreppet medför liknande 
karaktäristika som värdebegreppet i form av svårigheter av mätning. Till skillnad från i fallet med 
värdebegreppet så fann vi teori angående mätning av kvalitetsbegreppet, och detta har då skett 
genom att ställa förväntad kvalitet mot erhållen kvalitet för att på det sättet nå ett mått 
(Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985)). En sådan mätning genererar inga absoluta termer i form 
av kvalitet utan ger istället en bild av vad som påverkar kvalitetsuppfattningen och ungefär var på 
en skala som den upplevda kvaliteten hamnar. Även om det inte är syftet med studien så 
utformades arbetet till att göra kopplingen mellan kvalitetsbegreppet och värdebegreppet vid 
leveransen av en tjänst. Genom denna koppling såg vi en möjlighet att kunna diskutera 
problematiken med att mäta värdeskapande i tjänstesammanhang och kunna ge ett förslag på hur 
detta skulle kunna göras. Detta kan ses som ett teoretiskt bidrag till en i övrigt empirisk studie. 
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1.8 Disposition 

Metod

Teori
Slutsatser/ 

 
 
I det första kapitlet beskrivs bakgrunden till denna undersökning vilken sedan konkretiseras i en 
problemdiskussion för att vidare utmynna i undersökningens frågeställningar. Därefter 
presenteras syftet med studien och avslutningsvis följer studiens avgränsningar. 
 
Andra kapitlet behandlar undersökningens metodik från verklighetsuppfattning och perspektiv 
till undersökningsmetod, tillvägagångssätt och studiens trovärdighet utifrån kritiska bedömningar 
av studiens genomförande. 
 
Det tredje kapitlet beskriver vår teoretiska referensram vilken ligger inom ramen för tjänster, 
tjänstekvalitet och värdeskapande. 
 
I det fjärde kapitlet redogörs för den insamlade empirin vilken består av en kort 
företagsbeskrivning och intervjusammanställning från ledningspersoner inom Nautilus gym samt 
från de tränande på Nautilus gym, Örebro.  
 
I femte kapitlet analyseras den insamlade empirin utifrån den teoretiska referensramen och med 
hjälp av en framtagen analysmodell.  
 
Det sjätte kapitlet behandlar de slutsatser som studien gav samt ger utrymme för egna 
diskussioner kring dem.

Empiri

Analys

Diskussion 

Figur 1: Disposition (egen 
utformning) 

Inledning
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2 Metod 
 

2.1 Verklighetsuppfattning och perspektiv 
 

2.1.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Inför denna studie ställde vi oss frågan hur vår syn på kunskap såg ut. Inom det positivistiska 
synsättet ska forskarna inom varje vetenskap försöka bygga upp kunskap bestående av generella 
lagar av kausal natur där orsak-verkan samband beskrivs skriver Patel och Davidsson (2003). 
Positivisternas hypoteser och teorier kommer oftast i form av matematiska formler. 
Reduktionismen är ett annat starkt kännetecken för positivismen. Genom att bryta ned ett 
undersökningsområde till mindre delar och studera dessa delar var för sig kan den positivistiske 
forskaren skaffa sig förståelse för helheten. Forskaren skall stå i en yttre relation till 
forskningsobjektet. Det innebär exempelvis att forskarens politiska eller religiösa uppfattningar 
inte skall kunna påverka forskningsresultatet. I princip innebär det att forskaren skall kunna bytas 
ut, utan att resultatet blir annorlunda. Patel och Davidsson (2003) menar vidare att hermeneutik 
kan sägas betyda tolkningslära, vilket ofta nämns som motsatsen till positivismen. 
Undersökningens syfte är att jämföra vad Nautilus gyms ledning uppfattar som värdeskapande ur 
kundens synvinkel och vad kunderna i själva verket anser. Genom att studera språket menar 
hermeneutikerna att kunskap om det rent mänskliga kan erhållas. Positivisternas forskning går ut 
på att förklara, hermeneutikernas däremot går ut på att förstå andra människor och vår egen 
livssituation genom att tolka hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det skrivna och 
talade språket samt i människors handlingar och i mänskliga livsyttringar. De anser att människor 
har dolda avsikter och intentioner som visar sig i form av språk och handling, som det går att 
tolka och förstå. Hermeneutiska forskare tar sig an forskningsobjektet utifrån sin egen 
förförståelse (Patel & Davidsson, 2003). Denna bakomliggande förståelse ses som en tillgång och 
inte ett hinder för att kunna tolka och förstå forskningsobjektet. Utan vår egen tolkning av 
Nautilus gyms lednings uppfattningar och kundernas värdeuppfattningar skulle det ha varit svårt 
att fånga komplexiteten i det undersökta ämnet. I delar av undersökningen har vi använt oss av 
numeriska data för att underlätta jämförelsen mellan Nautilus gyms lednings uppfattningar om 
deras kunders värderingar med vad deras kunder i verkligheten uppfattar som värdeskapande. 
Undersökningen baseras huvudsakligen på ett hermeneutiskt synsätt med inslag av positivism. 
Tanken med undersökningen var att utifrån befintlig teori samt egna erfarenheter och värderingar 
tolka den information som framkom i studien. Slutresultatet blev en tolkning av vad som 
framkom vid intervjuerna. En stor fördel med hermeneutikerns subjektiva förhållningssätt (Patel 
& Davidsson, 2003) är att det tillåter forskaren att pendla mellan dennes och forskningsobjektets 
synsätt för att uppnå en bra förståelse. Forskaren försöker vara medveten om sina erfarenheter 
och värderingar så långt som det är möjligt för att kunna göra en så objektivt optimal 
undersökning som möjligt.  
 

2.1.2 Vetenskaplig metod 
 
Valet av metod har skett utifrån problemformuleringen. Inom forskningen diskuteras två typer av 
ansatser; kvalitativa och kvantitativa undersökningar (Saunders, Lewis & Thornhill, 2003). När en 
undersökning genomförs särhålls kvalitativa och kvantitativa metoder. Författarens 
problemformulering bestämmer val av metod (Repstad, 2000). Genom en kvalitativ metod skapas 
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en djupare förståelse för det som undersöks. Metoden är främst tolkande och bygger ofta på 
öppna intervjuer. Kvantitativa metoder är mer förklarande i sin natur och har för avsikt att 
utifrån insamlad data skaffa information som kan beräknas. Statistik, matematik och formler är 
vanligt förekommande här och oftast finns klara riktlinjer för hur undersökningen ska 
genomföras. Målet med denna undersökning är att utforska Nautilus gyms managements 
uppfattning om vad kunderna värdesätter kring sin träning för att sedan jämföra denna 
information med vad deras kunder i själva verket värdesätter. Utifrån intervjuer med personer 
inom Nautilus gyms ledning och dess kunder var avsikten att tolka den information som 
framkom i undersökningen. I den strukturerade delen av intervjuerna framkom det numerisk data 
som senare ställdes upp i tabeller för att kunna jämföra Nautilus gyms lednings uppfattning om 
vad deras kunder värdesätter med vad deras kunder i verkligenheten uppfattade som 
värdeskapande. Därför ser vi denna undersökning av främst kvalitativ karaktär med ett visst 
kvantitativt inslag. 
 

2.1.3 Angreppssätt 
 
Det vetenskapliga angreppssättet handlar om relationen mellan teori och empiri (Wallén, 1996). 
Inom ämnesområdet brukar det talas om tre huvudsakliga angreppssätt; induktion, deduktion och 
abduktion. Gränserna mellan det deduktiva och det induktiva är flytande och forskaren behöver 
nödvändigtvis inte välja mellan ett renodlat induktivt eller ett deduktivt angreppssätt. Ett 
induktivt angreppssätt innebär att forskaren går från empiri till teori. Inom induktion följer 
slutsatserna av vad som upptäcks i empirin, det vill säga att forskaren utgår från empirin för att 
sluta sig till generell kunskap om teorin. Denna studie ligger mer i linje med det deduktiva 
angreppssättet. Det angreppssättet innebär att forskaren går från teori till empiri. Utgångspunkten 
är sedan tidigare befintliga teorier och utifrån dessa dras slutsatser om enskilda händelser. 
Angreppssättet syftar till att bedöma hållbarheten i vissa teorier genom empirisk prövning. I 
denna undersökning har vi genom en omfattande litteraturstudie hittat en teoretisk 
problemställning som vi ville pröva på ett företag inom tjänstesektorn. Det som framkom i 
undersökningen ville vi sedan jämföra med den teoretiska referensramen. Abduktion (Saunders et 
al., 2003) utgår precis som induktion från empiriska fakta, men avvisar inte teoretiska 
föreställningar.  Empirin kan sedan undan för undan utvecklas under processens gång och 
dessutom kan teorin justeras och förfinas.  
 
Beroende på hur problemformuleringen är strukturerad används olika ansatser (Lundahl & 
Skärvad, 1992) vid informationsinhämtningen. En explorativ undersökning har till syfte att 
utforska. Denna typ av undersökningsansats är passande då ett problem eller problemområde 
inte är tillräckligt klart och då det finns brister i den tillgängliga kunskapen. Utifrån en explorativ 
undersökning kan intressanta frågor genereras. En deskriptiv undersökning däremot har som mål 
att komma fram med beskrivningar av det studerade området. Förklarande undersökningar har 
som målsättning att ge svar på frågan varför, den ska även ge svar på eventuella kausala samband 
inom fenomenet. Diagnostiska undersökningar används för att hitta orsakerna till ett visst 
fenomen, och de är inriktade på att hitta lösningar på praktiska och konkreta problem. 
Utvärderande undersökningar har till avsikt att mäta resulterande effekter av en viss åtgärd. Då 
ändamålet med denna undersökning var att utforska värdeskapandet inom gymbranschen genom 
att intervjua personer, ansvariga för värdeskapande, inom Nautilus gym samt de tränande, kan 
denna utredning ses som en explorativt jämförande undersökning.    
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2.2 Undersökningsmetod 

2.2.1 Datainsamling 
 
Då undersökningens syfte är att se hur väl Nautilus gyms lednings uppfattning gällande vad 
kunderna värdesätter inom träning överensstämmer med vad de tränande anser har dessa olika 
parter deltagit i vår undersökning. Ledningen inom Nautilus gym samt dess tränande intervjuades 
med hjälp av en kvalitativ metod med vissa kvantitativa inslag för att skapa en djupare förståelse 
för det undersökta ämnet. Anledningen till att vi valde att utföra undersökningen på detta sätt 
grundar sig i valet av problemformulering och syftet med studien, då detta var att jämföra 
Nautilus gyms perspektiv med de tränandes perspektiv.  
 
Fallstudier och surveystudier är två vanliga undersökningsmetoder (Saunders et al., 2003) för att 
samla in data. Fallstudier är den gemensamma benämningen för de metoder som används för att 
studera ett fall, en person, en grupp eller en social enhet ingående. Flera datainsamlingsmetoder 
kan tillämpas och både existerande teorier såväl som nya teorier kan styrkas, ifrågasättas eller 
skapas. Fallstudien (Olsson & Sörensen, 2002) rör sig i tidsdimensionerna förfluten tid, nutid och 
framtid. Denna forskningsmetod ger insikt och upplysning på ett sätt som vidgar läsarens 
kunskaper. Surveystudier (Saunders et al., 2003) innebär att data samlas in från en stor population. 
Denna metod anses pålitlig och begriplig, exempelvis opinionsundersökningar är en typ av 
surveystudie som ofta kommer till allmän kännedom genom medias olika informationskanaler. 
Nackdelen med denna typ av forskningsmetod är dock att den är tidsödande eftersom den kräver 
ett stort för- och efterarbete. Då inte statistiskt säkerställda resultat ämnades erhållas utan 
undersöknings mål mer var att erhålla djupare kunskap kring värdeskapande och 
värdeuppfattning inom gymbranschen har delar av Nautilus gyms ledning och dess tränande 
intervjuats och utifrån detta kan denna undersökning ses som en fallstudie. 
 
Primärdata är ny data som forskaren samlar in speciellt för undersökningen, vanligtvis genom 
intervjuer och enkäter.  Sekundärdata är befintlig data som inte tagits fram speciellt för 
undersökningen (Halvorsen, 1992). Det handlar om redan insamlade data, ofta insamlad av andra, 
och som återfinns i statistik, böcker, tidsskrifter et cetera. Denna undersökning utgörs främst av 
primärdata då utredningen baseras på intervjuer med ledningen inom Nautilus gym samt de 
tränande på Nautilus gym i Örebro. Viss information gällande gymutvecklingen samt Nautilus 
gym har inhämtats från Internetkällor.  
 

2.2.2 Intervjuundersökning  
 
Denna undersökning består av kvalitativa intervjuer innehållande både en strukturerad och en 
semistrukturerad del. Undersökningen genomfördes med fyra personer innehavande olika former 
av ledningsbefattningar inom Nautilus gym samt med åtta stycken tränande från de olika 
Nautilusanläggningarna i Örebro. Alla respondenter fick svara fritt på en uppsättning 
förutbestämda frågor under intervjun (se bilaga 1,2 och 4). Det är då upp till intervjuaren att 
bestämma i vilken ordning frågorna ställs för att intervjun ska flyta på så bra som möjligt och om 
någon extra fråga skulle behöva tilläggas under intervjun är detta tillåtet. Frågorna i en 
semistrukturerad intervju (Saunders et al., 2003, p.246f) är av sådan karaktär att respondenten 
tillåts svara med sina egna ord. Denna intervjuform valdes då vi önskade att respondenterna 
skulle tala fritt men inom en viss ram. Den strukturerade delen av intervjun bestod av en rad 
frågor som besvarades med hjälp av förtryckta svarsalternativ i en så kallad Likertskala (se bilaga 
3 och 5). Denna del av intervjun underlättade jämförandet när svaren från de båda grupperna 
ställdes mot varandra. Ramarna för frågorna som användes både i den semistrukturerade delen 
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och i den strukturerade delen av uppsatsen utgick från den framtagna teorin. Frågorna grundar 
sig även i den förförståelse som författarna av uppsatsen hade sedan tidigare gällande träning 
samt utifrån en tydlig idé om hur frågorna och teori skulle kunna knytas samman. Ett alternativ 
till denna intervjuform är den mer informella ostrukturerade intervjuformen (Saunders et al., 
2003, p. 246ff) där intervjuaren inte har en förbestämd lista med frågor till respondenten utan går 
istället på en tydlig idé om vilken aspekt av ett visst område som denne vill utforska. 
Respondenten ges då möjlighet att med egna ord tala om händelser, beteenden och egna 
funderingar kring det ämne som intervjun ska behandla. Denna intervjuform valdes ej då denna 
undersökning krävde ett instrument med liknande frågestruktur för att kunna jämföra ledningens 
svar med de tränandes. 
   
För att upprätthålla en hög reliabilitet i undersökningen finns vissa aspekter som är viktiga att ta 
hänsyn till. Dessa är val av respondent, intervjuar- samt respondenteffekt. Vid bedömning av 
intervjuresultatet är det viktigt att ta i beaktning vem respondenten är och om denne var den 
mest lämpliga att hålla intervjun med, därav är det viktigt att sträva efter att hitta rätt individ att 
intervjua för att stärka tillförlitligheten i svaren som erhålls (Saunders et al., 2003, p. 252ff). För att 
upprätta detta har valet av respondenter i undersökningen skett utifrån individer som är väl 
insatta i Nautilus gyms organisation. De respondenter från Nautilus gyms ledning som vi valde 
att intervjua utgjordes av Hans Cederholm, en av Nautilus gyms ägare, samt samtliga platschefer 
från de tre Nautilusanläggningarna i Örebro. Intervjuerna som gjordes bland de tränande 
utgjordes av åtta stycken medlemmar från de tre Nautilusanläggningarna i Örebro. De utvalda 
respondenterna bland de tränande hade en jämn uppdelning mellan män och kvinnor samt med 
en relativt jämn åldersspridning där den yngsta respondenten var 17 år och den äldsta var 60 år 
gammal.  
 
Intervjuareffekten är också något som är viktigt att tänka på och som handlar om alla aspekter i 
intervjuarens beteende som kan påverka respondenten och dennes svar (Saunders et al., 2003, p. 
252ff). För att undvika detta har frågorna i undersökningen formulerats så att de i möjligaste mån 
inte är ledande för respondenten. Vid intervjuerna försökte vi undvika laddade ord, svåra begrepp 
och kommentarer som kunde ha påverkat respondenten och dennes svar.  
 
Respondenteffekt handlar om respondentens uppfattning av intervjuaren och dennes studie samt 
hur denna uppfattning kan påverka svaren som respondenten ger (Saunders et al., 2003, p. 252ff). 
Förtroendeingivelse och undvikande av intervjuareffekt har bidragit till att respondentens svar 
inte blivit av alltför knapphändiga. Dokumentationen vid intervjuerna skedde både med hjälp av 
anteckningar samt inspelning med kassettbandspelare. Vi är medvetna om att intervjuer som 
spelas in på band kan få respondenten att bli mer restriktiv och försiktig i sina uttalanden. Detta 
anser vi dock inte påverkade våra intervjuer nämnvärt då vi i förväg hade frågat respondenterna 
om det gick bra att dokumentera intervjun på det sättet.  
 

2.2.2.1 Likertskala 

 
Likertskalan är en attitydskala utarbetad av den amerikanske socialpsykologen Rensis Likert 
(Nationalencyklopedin). Skalan består av ett antal påståenden inom samma ämnesområde. 
Respondenterna skall instämma eller ta avstånd från påståendena med hjälp av en fem- eller 
sjugradig skala. Ytterpunkterna anges till instämmer helt respektive instämmer inte alls eller liknande 
påståenden. Urvalet av de påståenden som ingår i skalan görs enligt vissa regler. Ibland används 
enstaka påståendesatser fristående i en enkät, utan att de tagits fram enligt dessa regler och utan 
att de ingår i ett samlat ämnesområde. Dessa frågor sägs då vara av Likert-typ (Ejlertsson, 2005, s 
91). Frågorna som utgör den strukturerade delen i denna studie ingår alla i samma ämnesområde 
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och besvaras av respondenterna genom en femgradig skala. Likertskalan var lämplig att använda i 
studien då den genererar data som är möjlig att hantera inom tidsramen för studien. Svaren som 
erhålls genom användandet av skalan är även av sådan natur att de utgör lätthanterlig information 
att använda i den jämförande delen av studien. Istället för direkta påståenden har vi i den 
strukturerade delen av intervjuerna använt oss av frågor med svarsalternativ från inte viktigt till 
mycket viktigt där inte viktigt har ett värde av 1 på skalan och mycket viktigt har ett värde av 5.     
   
Undersökningsvariablernas egenskaper avgör vilken typ av analys som kan utföras (Halvorsen, 
1992, s 108). Det är viktigt att här skilja på kontinuerliga och diskreta (diskontinuerliga) variabler. 
De kontinuerliga variablerna kan i princip anta så många värden som önskas då de alltid kan 
indelas allt fingradigare, såsom exempelvis ålder. Diskreta variabler däremot kan endast anta ett 
visst antal distinkta värden, exempelvis antalet barn i en familj. I denna undersökning har diskreta 
variabler används då vi valt att använda oss av Likertskalan för att lättare kunna jämföra 
respondenternas svar. 
 

2.2.3 Alternativa metoder  
 
En alternativ metod till de enskilda intervjuerna skulle kunna vara att genomföra 
gruppintervjuer/fokusgrupper vilket innebär att undersökaren samlar ett antal personer med 
anknytning till Nautilus gym och låter dem diskutera ämnet under en tid. Detta skulle kunna ha 
utförts genom att låta ägare och platschefer diskutera tillsammans samt att låta de tränande 
diskutera tillsammans. Då vi önskade erhålla olika individers uppfattning utan påverkan av andra 
medtränande vid Nautilus gym valde vi att genomföra enskilda intervjuer med alla.   
En annan alternativ metod skulle kunna vara att enbart använda sig av en enkätundersökning där 
respondenten självständigt får ett antal förutbestämda undersökningsfrågor som de skriftligt 
besvarar utifrån redan förutbestämda svarsalternativ eller genom att själv skriva ner sina svar. 
Anledning till att denna metod inte användes var att vi önskade erhålla djupare kunskap inom 
området.  
 

 2.3 Tillvägagångssätt 
  
Efter en inledande litteraturstudie där en teoretisk referensram togs fram fastslogs 
undersökningens syfte och frågeställningar. I samma tidiga skede valdes även fallföretag, Nautilus 
gym i Örebro, för undersökningen och kontakter upprättades. Kontinuerligt under dessa 
inledande faser utvecklades en forskningsmetodik för att arbetet skulle kunna följa en uppsättning 
tydliga riktlinjer. När ramarna för metodiken var fastslagna och den teoretiska referensramen 
utarbetad så inleddes den empiriska undersökningen. Från utvalt fallföretag valdes en rad 
respondenter för intervjuer. Valet av respondenter skedde utifrån undersökningens syfte och 
forskningsmetodik samt med studiens reliabilitet och validitet i åtanke. Vidare genomfördes även 
en rad intervjuer med tränande på de tre olika Nautilusanläggningarna i Örebro. Efter den 
empiriska undersökningens avslutande, när information från både Nautilus gym och dess 
tränande hade samlats in, inleddes bearbetningen av informationen i analysens första skede. 
Utifrån en framtagen analysmodell ställdes Nautilus managements svar mot de tränandes svar, 
sedan ställdes denna data mot den framtagna teoretiska referensramen. De erhållna resultaten 
redogjordes för mer precist under avsnittet Slutsats/diskussion där även utrymme lämnades för 
vidare diskussion kring en rad aspekter av resultaten.  
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2.4 Studiens trovärdighet  
 
Begreppen reliabilitet och validitet används för att säkerställa en studies tillförlitlighet och 
relevans (Patel & Davidson, 2003). Begreppen får dock olika innebörd beroende på om studien är 
av kvantitativ eller kvalitativ karaktär.  
 

2.4.1 Reliabilitet 
 
Inom kvantitativa studier visar reliabiliteten (Patel & Davidson, 2003, s 98ff) på hur tillförlitliga 
eller pålitliga vissa instrument eller mätningar är. För att uppnå hög reliabilitet ska flera oberoende 
undersökningar av samma område leda fram till samma resultat. Vid kvalitativa studier får 
begreppet reliabilitet en annan innebörd. Om flera oberoende studier av samma område leder 
fram till olika resultat behöver detta inte innebära en låg reliabilitet, sett ur ett kvalitativt 
perspektiv. Reliabiliteten bör istället ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid 
undersökningstillfället. Om frågan lyckas fånga det unika i situationen och detta yttrar sig som 
variation i svaren så är detta viktigare än att samma svar erhålls då detta är nästintill omöjligt. I 
linje med vad som är brukligt för kvalitativa studier så skedde datainsamling i form av ett antal 
intervjuer. För att underlätta jämförelsen av värdeuppfattningar mellan ledningen på Nautilus 
gym och de tränande så bestod intervjuerna av både en strukturerad och en semistrukturerad del. 
Valet av intervjuobjekt inom Nautilus gym förefaller att vara av hög tillförlitlighet då platschefer 
på samtliga anläggningar i Örebro och även en av ägarna till Nautilus gym utgjorde de 
intervjuade. Genom att intervjua en grupp tränande, utvalda från Nautilusanläggningarna i 
Örebro, så torde tillförlitligheten hos de erhållna svaren även i denna del av undersökningen vara 
av god kvalitet. Detta då valet att använda intervjuer möjliggjorde att mer uttömmande och 
beskrivande svar kunde erhållas, något som är till stor hjälp när ett så subjektivt och komplext 
ämne som värdeskapande ska undersökas. Överlag torde studiens tillförlitlighet vara av god 
kvalitet då all insamlad data som krävs för att uppfylla studiens syfte kommer från primära källor. 
 

2.4.2 Validitet 
 
Begreppet validitet (Halvorsen, 1992, s 41ff) kan översättas med giltighet eller relevans. Utmaningen 
för forskaren är att samla in data som är relevant utifrån den problemformulering som denne 
arbetar med. Validitetsproblemet uppstår till följd av att forskaren arbetar på två olika plan, dels 
teoriplanet där denne ska arbeta med att formulera en problemställning och tolka resultaten av en 
empirisk undersökning, och dels empiriplanet när forskaren ska samla in och behandla data. Idealt 
sett ska det råda överensstämmelse mellan användningen av de två begreppen. Då 
undersökningen bygger på en jämförelse mellan uppfattningar hos ledningen på Nautilus gym 
och hos deras tränande ställer detta relativt direkta krav på varifrån informationen kan inhämtas. 
Valet av intervjuer med en av ägarna till Nautilus gym samt platschefer på alla tre 
Nautilusanläggningar i Örebro, det vill säga inom det geografiskt avgränsade området, torde 
säkerställa relevansen för lämpliga intervjuobjekt inom Nautilus gym. Valet av de åtta tränande på 
de olika Nautilusanläggningarna tjänar även det syftet med studien då det ger en tydlig bild av en 
grupp tränandes uppfattningar av värde i samband med sin träning. Frågorna i denna 
undersökning har utformats utifrån den valda teorin, våra problemfrågor, undersökningens syfte 
samt även författarnas förförståelse inom ämnesområdet. 
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2.4.3 Objektivitet 
 
Lundahl & Skärvad (2002) anser att fullständigt objektivitet inte är möjligt att uppnå, därför är 
saklighet något som så långt som möjligt bör eftersträvas. Forskaren bör hela tiden tydligt 
redovisa sina antaganden och perspektiv. Forskarens uppgift är att skilja på värderingar och fakta, 
vilket kan innebära att uppgiften inte blir att fälla värdeomdömen om hur något bör vara, utan 
endast fastställa hur något är. Denna undersökning syftar till att ställa Nautilus gyms lednings syn 
på värdeskapande ur den tränandes synvinkel mot de tränandes egen bild av samma fråga. 
Författarna av undersökningen är eniga med Lundahl & Skärvad (2002) om det omöjliga i att 
uppnå fullständig objektivitet i en studie, men har ändå i det längsta undvikit egna värderingar i 
arbetet och begränsat jämförandet till att endast innehålla Nautilus gyms syn på värdeskapande 
mot de tränandes.  
Författarna tar med sig ett visst mått av förkunskap in i studien i form av personliga erfarenheter 
av träning på olika gym. En av författarna har även ett förflutet som anställd på en av Nautilus 
anläggningar i Stockholm och tar därigenom med sig viss kunskap om området in i studien. 
Förkunskapen har använts som ett redskap i utformningen av problemformuleringen och även 
vid framtagandet intervjuunderlag. I övrigt, och specifikt vid granskning av studiens resultat, har 
författarna i mesta möjliga mån försökt att bortse från förkunskap som eventuellt hade kunnat 
påverka objektiviteten. 
 

2.5 Teorimotivering 
 
Studien behandlar värdeskapande i gymbranschen och som undersökningsobjekt står Nautilus 
gym och dess tränande. Gymträning med allt vad det innebär i form av styrketräning, 
gruppträning et cetera betraktas som en tjänst vilket i det här fallet Nautilus gym 
tillhandahåller. Av den anledningen utgörs första avsnittet av teorin just av en del som rör 
tjänster. Vidare bygger en stor del av studien på en koppling mellan kvalitet, i det här fallet 
tjänstekvalitet, och värdeskapande. Genom skapandet av kvalitet i tjänsteleveransen så 
förmedlas ett värde till konsumenten. Vilken kvalitet som konsumenten upplever att tjänsten 
har beror till stor del på vilka förväntningar denne hade på tjänsten innan köpet i kombination 
med hur väl leverantören lyckas leva upp till dessa förväntningar. Detta samband mellan 
tjänstekvalitet och värdeskapande illustreras i teoriavsnittet genom dels Grönroos (1988) 
resonemang/modell om olika dimensioner av tjänstekvalitet och genom Håkansson & 
Prenkerts (2004) resonemang/modell angående värde i form av ”Use value” och ”Exchange 
value”. För att ytterligare belysa kvalitetsbedömning vid tjänsteleveranser finns även Gap-
modellen representerad i teoriavsnittet. Fokus i detta avsnitt ligger på det första av de fem 
gapen, det vill säga gapet som behandlar kundernas faktiska förväntningar på tjänsten och 
företagsledningens uppfattningar av dessa förväntningar. För att knyta an till frågan om 
värdeskapande genom ett minskat upplevt uppoffrande kontra ett utökat antal förmåner så 
används Ravald & Grönroos (1996) artikel ”The value concept and relationship marketing”.  
 

2.6 Källkritik/Teorikritik 
 
Om undersökningen grundats på andra teorier och modeller skulle eventuellt denna studie 
kunnat resultera i ett annorlunda utfall. Då det finns en mängd teori kring det valda ämnet har vi 
valt ut teorier som vi ansett relevanta för studien och som på ett tillfredställande sätt utgjort 
stommen för utformningen av undersökningsfrågorna. Teorin har även sedan legat till grund för 
att analysera den insamlade empirin. 
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En aspekt kring teorin angående tjänster som väckt en hel del diskussion bland författarna till 
denna studie och även skapat vissa problem i skrivandet är synen på vad som utgör tjänster och 
tjänstekvalitet. Grönroos (1988) uppdelning av upplevd kvalitet i tjänsteleveransen i sex kriterier 
bestående av Professionalism och skicklighet, attityder och beteenden, tillgänglighet och flexibilitet, pålitlighet och 
förtroende, återvinning samt rykte och trovärdighet fokuserar på tjänsten som något ickemateriellt. 
Tjänster idag består i många fall av både en ickemateriell och en materiell del. Ett gott exempel är 
denna undersökning som behandlar träning på gymanläggning. Tjänsten består till mångt och 
mycket av tillgången till faciliteten och dess innehåll med allt vad det innebär. 
Styrketräningsmaskiner är fysiska ting, men hur är det med tillgången till en instruktör, är det 
något fysiskt? Hur klassificeras vidare tillgången till gruppträning? Tjänsten levereras av en 
gruppträningsinstruktör i samverkan med de tränande, men ofta har de även redskap till sin hjälp. 
Dessa är bara ett par exempel på hur tjänster och tjänstekvalitet i dag kan bestå av flera 
dimensioner och därför kan vara svåra att definiera och kategorisera.   
 
Det bör även poängteras att om undersökningsfrågorna sett annorlunda ut med andra exempel 
på ytterligare förmåner och upplevda uppoffringar kanske resultatet skulle se ut på ett annat sätt. 
Likaså skulle utfallet eventuellt kunna skilja sig från det som denna undersökning gav om andra 
tränande vid andra tidpunkter på Nautilus gym Örebro hade intervjuats för denna studie. 
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3 Teori 
 

3.1 Tjänster 
 
Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985) skriver att tjänster besitter tre karaktärsdrag som skiljer 
dem ifrån varor. Det första draget är icke-påtaglighet. Författarna menar att eftersom tjänster 
handlar om prestationer snarare än objekt är det svårt att säkerställa kvaliteten i 
tjänsteproduktionen. De flesta tjänster kan heller inte räknas, bli uppmätta, testade eller 
kontrollerade i förväg.  Vidare menar författarna i artikeln att på grund av detta karaktärsdrag, 
icke-påtaglighet, kan företag uppleva svårigheter att förstå hur företagets kunder uppfattar deras 
tjänster och hur kunderna utvärderar servicekvaliteten. Det andra karaktärsdraget är att tjänster 
ofta är heterogena, med det menar författarna att prestationerna skiljer sig ifrån en producent till 
en annan, kund till kund samt ifrån dag till dag. De menar vidare att en konsekvent kvalitet är 
svår att upprätthålla då det är människor som förmedlar tjänsterna. Det tredje viktiga 
karaktärsdraget är oskiljbarheten, med det menar författarna att produktionen av tjänsten och 
konsumtionen av densamma sker samtidigt. Detta gör att kundernas input i vissa branscher 
(beskrivningar, önskningar et cetera) blir viktig för den slutgiltiga tjänstekvaliteten.  
 
I artikeln ”Whither Services Marketing?” (Lovelock & Gummesson, 2004) diskuteras fyra 
karaktärsdrag som mest frekvent dyker upp i tjänstelitteraturen nämligen icke-påtaglighet, 
heterogenitet, oskiljbarhet samt flyktighet. Icke-påtaglighet är den främst förekommande citerade 
skillnaden mellan varor och tjänster, begrepp påvisar att tjänster inte består av konkreta 
produkter. Författarna pekar på att varor och tjänster allt som oftast innehåller en mix av 
påtagliga samt icke-påtagliga element. Författarna menar att icke-påtaglighet som ett centralt 
begrepp inom tjänstemarknadsföring framstår som ett dubbeltydigt och förvånansvärt begränsat 
begrepp. Det verkar som att begreppet i första hand associeras till förköpsaktiviteter där 
konsumenterna tidigare inte har haft några erfarenheter av tjänsten i fråga. Heterogenitet handlar 
om att tjänstekvalitet inte går att säkerställa på samma sätt som exempelvis vid produktion av 
standardiserade produkter. Dessutom sker utformningen av tjänster i samspel med 
konsumenterna, vilket ger olika tjänster till olika kunder. Oskiljbarhetsbegreppet behandlar det 
faktum att produktionen och konsumtionen av många tjänster sker simultant. Lovelock och 
Gummesson (2004) menar dock att det finns alldeles för många tjänster där produktion och 
konsumtion går att särskilja, exempel på detta är frakt- och tvätteritjänster. Ett återkommande 
karaktärsdrag är tjänsters flyktighet, vilket hänger ihop med att tjänster av en del inte påstås 
kunna lagras, sparas, återsäljas eller återlämnas. Även här visar författarna av artikeln på brister i 
resonemanget, vissa tjänster, särskilt informationsbaserade tjänster kan spelas in och spelas upp 
vid senare tillfälle. 
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I boken ”Services marketing” (Lovelock, 1996) skriver Lovelock att de klassiska karaktäristika har 
kritiserats hårt för att de inte gäller alla typer av tjänster. Författaren presenterar åtta allmänna 
skillnader som visar på hur tjänstemarknadsföring skiljer sig åt ifrån varumarknadsföring. 
 

• Erbjudandets natur: En vara kan beskrivas som ett objekt, en apparat eller en sak. 
Tjänster handlar däremot om en handling, en insats, ett utförande et cetera. Fastän 
tjänster innehåller materiella aspekter är tjänsteutförandet immateriellt. Tjänster är 
tidsbundna och erfarenhetsmässiga. 

• Kundens deltagande i produktionsprocessen: Att producera eller utföra en tjänst 
innebär att sätta ihop och leverera resultatet av en mix av fysiska faciliteter och 
mentalt/fysiskt arbete. Kunder är ofta aktivt involverade i skapandet av tjänster, antingen 
genom att betjäna sig själva eller genom att samarbeta med personalen. 

• Människor som en del av erbjudandet: Vid tjänster med mycket personlig kontakt 
kommer kunderna inte bara i kontakt med personalen, utan i vissa fall även med andra 
kunder. Skillnaden mellan olika tjänsteföretag ligger oftast i kvaliteten i tjänsteleveransen 
hos personalen, även andra kunder kan utgöra en del av tjänsteupplevelsen. 

• Svårigheter med att kontrollera kvaliteten: Varor kan kontrolleras och jämföras med 
kvalitetsstandards innan kunderna tar del utav dem. Tjänster lider däremot av dilemmat 
att de konsumeras i samma stund som de produceras. Resultatet blir att misstag och 
tillkortakommanden är svåra att dölja. 

• Svårare för kunderna att utvärdera: De flesta fysiska varor har en relativt hög grad av 
sökegenskaper. Dessa attribut kan kunden utvärdera innan köp, exempel på detta är: färg, 
form, stil pris et cetera. Andra varor och vissa tjänster består däremot till stor del av 
upplevelseegenskaper. Dessa attribut går inte att utvärdera på samma sätt innan köp, utan 
måste upplevas. 

• Tjänster går inte att lagra: Eftersom tjänster består av handlingar och någon form av 
utföranden går de inte att lagra likt varor. Allting som krävs för att producera tjänsten kan 
stå till kundernas förfogande, men det motsvarar endast ledig kapacitet och inte lagrade 
tjänster.  

• Vikten av tidsdimensionen: Många tjänster levereras i realtid. För många tjänster måste 
kunden vara fysisk närvarande för att kunna ta emot tjänsten. Det finns gränser för hur 
länge en kund är villig att vänta på att få tjänsten utförd och hur länge de är villiga att få 
tjänsten utförd. 

• Annorlunda distributionskanaler: Tillverkande företag kräver fysiska 
distributionskanaler för att transportera varor ifrån produktionsstället ända fram till 
kunderna. Många tjänsteföretag har likheten att de använder antingen elektroniska kanaler 
eller så kombinerar de platsen för produktion, försäljning och konsumtion. 
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3.1.1 Tjänstekvalitet 
 
Grönroos skiljer distinkt mellan tjänste- och produktkvalitet. Enligt honom handlar tjänster om 
interaktiva processer där utgångspunkten inte är produkten utan själva servicekonceptet. 
Kundtillfredsställelse ur kvalitetssynvinkel handlar om att kunderna både ser och uppfattar den 
process i vilken de är involverade, detta i egenskap av tjänstekonsumenter och som resultat av 
processen. Grönroos pekar på dynamiken (Grönroos, 2002) 
 i tjänstekvalitetsbegreppet som essentiell, därav drar han slutsatsen att det är just detta element 
som gör tjänstekvalitet svårmätbart.  
 

3.1.1.1 Gap-modellen  

 
Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985) skriver i sin artikel ”A conceptual Model of Service 
Quality and Its Implications for Future Research” att tidiga definitioner samt mätningar av 
tjänstekvalitet härstammar ifrån varusektorn. Författarna konstaterar att tjänstekvalitet är svårare 
att definiera än varukvalitet, att tjänstekvalitet är en jämförelse mellan konsumenters 
förväntningar och vad de upplever att de får levererat samt att en utvärdering om tjänstekvalitet 
även måste innefatta hur tjänsten har levererats.  
 
Ett verktyg för att schematisera tänkbara problem inom tjänstemarknadsföringen är Gap-
modellen (Parasuraman et al., 1985). Modellen identifierar fem olika kvalitetsgap samt 
tillhandahåller en processtruktur för att analysera och planera tjänstekvalitet. I artikeln menar 
författarna att konsumtion och produktion av tjänster sker i samma ögonblick, därför bestäms 
kvaliteten av processen och resultatet utav denna. Tjänstekvalitet är svårare att säkerställa, särskilt 
i de fall då kunderna i stor utsträckning deltar i produktionen, samt att den är svår att utvärdera 
på grund av tjänsters icke-påtagliga karaktär. Enligt författarna påverkas dock upplevd kvalitet av 
olika gap på företagets sida som kan vara antingen positiva eller negativa. Författarnas 
processorienterade modell ger företagen möjlighet att stegvis analysera mekanismer för att kunna 
bestämma och stänga gapet mellan kundernas förväntningar och upplevelser av tjänstekvalitet. 
Gap-modellen schematiserar påverkan av olika klyftor mellan företagets uppfattningar om vad 
kunden förväntar sig, hur dessa uppfattningar översätts till konkreta kvalitetsspecifikationer, den 
faktiska tjänsteleveransen, företagets externa kommunikation och vilken service kunden förväntar 
sig samt hur denne uppfattar servicen denne får. De fem gapen är: 
 
Gap 1: Skillnaderna mellan kundernas faktiska förväntningar och företagsledningens 
uppfattningar av dessa förväntningar påverkar kundens kvalitetsomdöme. 
 
Gap 2: Skillnaderna mellan företagsledningens uppfattningar av kundernas förväntningar och hur 
dessa översätts i konkreta kvalitetsspecifikationer påverkar kundens kvalitetsbedömning. 
 
Gap 3: Gapet mellan tjänstekvalitetsspecifikationer och tjänsteleveransen (som dessutom 
innefattar efterföljande kontakter). 
 
Gap 4: Skillnaderna mellan tjänsteleveransen och den externa kommunikationen till kunden som 
påverkar kundens förväntningar om tjänsten men även dennes slutliga kvalitetsbedömning. 
 
Gap 5: Kundens uppfattning om tjänstekvaliteten sker i kontexten mellan förväntad och erhållen 
kvalitet. Detta gap är en summa av de fyra föregående gapen. 
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Enligt Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) påverkas kundens förväntade kvalitet av ”word of 
mouth”, personliga behov, tidigare erfarenhet och företagets externa kommunikation (reklam et 
cetera). Tillsammans med den tjänsten som denne faktiskt erhåller utgör detta dennes uppfattning 
av kvaliteten. Författarna drar slutsatsen att ju högre förväntad kvalitet, desto mer 
otillfredsställande upplevs kvaliteten. 
 
Grönroos (2002) skriver att ledningens felaktiga uppfattning om kvalitetsförväntningar kan bero 
på: 
 

• Felaktig information från marknadsundersökningar och efterfrågeanalyser. 
• Felaktigt tolkad information om förväntningarna. 
• Obefintlig efterfrågeanalys. 
• Dålig eller obefintlig uppåtgående information från företagets kontaktyta mot kunderna 

till ledningen. 
• Att alltför många företagsnivåer hindrar eller förvränger den information som går uppåt 

från de som sköter kundkontakterna. 
 
Ett inslag i alla slags åtgärder för att undvika detta gap är att förbättra undersökningar så att en 
tydligare bild och förståelse för kundernas behov och önskemål erhålles. 
 

3.1.1.2 Olika dimensioner av tjänstekvalitet 

 
Grönroos (1988) menar att det alltför ofta talas om förbättring av tjänstekvalitet som ett strikt 
internt mål, men att tala om detta utan att definiera vad det är samt hur det uppfattas av kunderna 
är av väldigt liten betydelse. Grönroos menar att det alltför ofta är de tekniska aspekterna av 
tjänsterna som får definiera tjänstekvaliteten, eller åtminstone anses som den viktigaste aspekten. 
I själva verket menar författaren att konsumenterna ofta har en bredare syn på vad som utgör 
tjänstekvalitet, ofta är det icke-tekniska aspekter som dominerar den upplevda tjänstekvaliteten. 
Viktigt för företagen är att ha en liknande definition av vad kvalitet är, annars är risken stor att 
felaktiga åtgärder sätts i verket. I artikeln menar Grönroos att den kundupplevda tjänstekvaliteten 
består av en teknisk dimension (vad?) och en funktionell dimension (hur?). Den tekniska 
dimensionen handlar om vad kunderna får ut av sina interaktioner med företaget, det kan 
exempelvis vara en restauranggäst som får ett mål mat eller en flygresenär som transporteras ifrån 
en plats till en annan. Den funktionella dimensionen handlar om på vilket sätt den tekniska 
dimensionen, slutresultatet, har levererats. Exempel på detta är bankomaters tillgänglighet och 
bemötande ifrån exempelvis servitörer. Kunder som samtidigt utnyttjar samma eller liknande 
tjänster kommer att påverka varandra vid utvärderandet av tjänstekvaliteten. Faktorer som kan 
påverka i det här fallet är köer eller andra störningar, sådana faktorer kan fungera både positivt 
och negativt. Det är inte lika lätt att på ett subjektivt sätt bedöma den funktionella som den 
tekniska kvaliteten. 
 
I många fall kan inte tjänsteleverantören ”gömma” sig bakom varumärken eller distributörer. 
Ofta har kunderna möjlighet att se företaget, dess resurser och dess sätt att fungera. Företagets 
image (Grönroos, 1988) är därför ytterst viktigt för de flesta tjänster därför att det har en direkt 
påverkan på den upplevda kvaliteten. Om företaget har en bra image i kundens ögon så förlåts 
mindre misstag enkelt. Uppstår det ofta felaktigheter så skadas företagets image undan för undan. 
Om företaget istället har en dålig image hos kunden så blir skadan större än om det hade haft en 
bra image ifrån start. Imagen kan med andra ord ses som ett sorts filter för konsumentens 
uppfattningar av kvalitet.  
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Grönroos (1988) menar vidare att kvalitet är en nyckel till framgång, han ställer sig frågan vilken 
kvalitetsdimension som är mest viktig vid bestämmandet av utmärkt tjänstekvalitet. Om inte 
företag inser vilken del de behöver förbättra är risken uppenbar att fel åtgärder vidtas, alltför ofta 
ligger kvalitetsfokus kring de tekniska aspekterna av tjänster. Grönroos menar att i dagens 
samhälle finns det ofta många aktörer som kan erbjuda samma höga tekniska kvalitet, därför är 
det är det svårt att skaffa sig fördelar genom en teknisk överlägsenhet. Dagens snabba 
teknologiska utveckling gör att konkurrenter snabbt kan introducera en likadan teknisk lösning, 
som en följd utav detta är det mycket svårt att bygga en långvarig konkurrensfördel på den 
tekniska dimensionen. Den tekniska dimensionen är framförallt en grundläggande aspekt av 
tjänstekvalitet, interaktionen mellan säljare och kund, den funktionella dimensionen, blir ofta den 
som påverkas av kvalitetsförbättringsprogram. Den dimensionen ger kunderna betydande värde, 
och ger därmed företaget en möjlighet till att bygga ytterliggare konkurrenskraft. 
 
Grönroos (1988) hävdar att en stor del av kvalitetsomdömet sker subjektivt i kundens 
medvetande. Det är inte enbart de upplevda erfarenheterna av tjänster som bestämmer om 
kvaliteten är bra, neutral eller dålig. Grönroos modell visar på att bra uppfattad kvalitet uppnås då 
den upplevda kvaliteten möter kundens förväntningar. Om förväntningarna är orealistiska 
kommer den uppfattade kvaliteten att bedömas som dålig även fast den upplevda kvaliteten i 
vissa objektiva avseenden är bra. 
 
 
 

 
Förväntad kvalitet består av marknadskommunikation (reklam, annonser, pr etc.), image, "word-
of-mouth" samt kundernas olika behov. Det enda som företaget verkligen kan kontrollera är dess 
marknadskommunikation, vilken i sin tur i stor utsträckning påverkar företagets image och 
"word-of-mouth". Den totala uppfattade kvaliteten bestäms inte enbart av nivån på den tekniska 
och funktionella kvaliteten, utan snarare i gapet mellan den förväntade och upplevda kvaliteten. 
Grönroos (1988) menar vidare att den kritiska punkten i kvalitetsbedömningen är då kunden 
möter säljaren, det så kallade ”sanningens ögonblick”. Det är i detta ögonblick som säljaren har 
chansen att demonstrera sin tjänsts kvaliteter, i nästa ögonblick är denna möjlighet borta. Enligt 
Grönroos är det mycket svårt att addera värde efter att ”sanningens ögonblick” har inträffat. I 
verkligheten går en kund igenom flertalet ”sanningens ögonblick” när de tar del av företagets 
tjänster. En flygpassagerare möter exempelvis dessa ögonblick vid ankomsten till flygplatsen ända 
fram till transporten ifrån flygplatsen vid slutdestinationen. Tjänsteproduktionen och 

Förväntad kvalitet Upplevd kvalitet 

- Marknadskommunikation 
- Image 
- Word-of-Mouth 
- Kundbehov 

Teknisk
Kvalitet 

 
Vad? 

 
Image 

Uppfattad kvalitet 

Funktio-
nell 

Kvalitet 
Figur 2: ”The Perceived Service Quality” 
(Grönroos, 1988),  egen bearbetning 

 
Hur? 
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tjänsteleveransen måste alltid planeras och genomföras väl för att inga dåliga ”sanningens 
ögonblick” ska inträffa. 
 
Grönroos (1988) tar upp sex kriterier för bestämmande av bra uppfattad kvalitet. Dessa är: 

- Professionalism och skicklighet: Kunderna inser att företaget, dess personal och 
övriga resurser har kunskapen och förmågan att på ett professionellt sätt lösa deras 
problem.  

- Attityder och beteenden: Kunderna känner att företagets kontaktpersoner bryr sig om 
dem och intresserar sig för att lösa deras problem i en vänlig och spontan ton. 

- Tillgänglighet och flexibilitet: Kunderna känner att tjänsteleverantören, dess 
lokalisering, öppettider, anställda samt drift är utformade på ett sådant sätt att det är lätt 
att få tillgång till företagets resurser samt att företaget är berett att utforma tjänsterna efter 
just deras specifika behov. 

- Pålitlighet och förtroende: Kunden känner att allt som sker har skett i samförstånd och 
sker med kundens bästa som högsta prioritet. 

- Återvinning: Kunden inser att när någonting går snett eller om något oförutsägbart 
inträffar så kommer tjänsteleverantören omedelbart att ta till åtgärder för att rätta till 
felen. 

- Rykte och trovärdighet: Kunden tror på tjänsteleverantörens verksamhet och tror att 
den står för en god prestationsförmåga och är värdefull. 

 
Professionalism och skicklighet är direkt kopplat till den tekniska dimensionen, medan rykte och 
trovärdighet är starkt förknippat med image och fyller därmed en filtrerande funktion. De fyra 
andra kriterierna är tydligt sammanlänkade med den funktionella dimensionen av tjänstekvalitet. 
 

3.2 Värde 
 

3.2.1 Värdebegreppet i modern historia 
  
Även om värdebegreppet inte uppmärksammades ordentligt i den ekonomiska litteraturen förrän 
under 1990-talet så har tankar liknande dagens kundvärdebegrepp funnits i gott och väl 50 år 
(Neap & Celik, 1999). En av de tidigaste och mest välkända artiklarna på området är Theodore 
Levitts ”Marketing Myopia” från 1960. Även om Levitt (1960) inte benämner begreppet 
kundvärde enligt dagens definitioner var han en av de första att beröra ämnet i litteraturen.  Det 
var det ökade kvalitetstänkandet med begrepp som Total Quality Management (TQM) och hotet 
från japanska företag som producerade varor med hög kvalitet relativt priset som låg till grund 
för kundvärdetänkandets genombrott i början av 1990-talet (Ulaga & Chacour, 2001). Redan 
1991 beskrevs kundvärde som ”the new marketing mania” i affärstidningen Business Week och sex 
år senare efterfrågade Marketing Science Institute en forskningsprioritet på just 
kundvärdebegreppet (Eggert & Ulaga, 2002).  
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3.2.2 Värdeskapande 
 
Värdeskapande kan ske genom olika tillvägagångssätt (Ravald & Grönroos, 1996). Ett sätt är 
genom att addera mer värde till den befintliga kärnprodukten genom att förse denna med något 
som kunderna uppfattar som viktigt, av nytta och av unikt värde, som exempelvis att förbättra 
kvaliteten på olika sätt. På detta vis kan nya kunder lockas men vanligtvis är inte detta en 
långsiktig lösning för att skapa bestående relationer. Det kan även finnas en fara med att företaget 
kontinuerligt måste fortsätta att öka värdet genom förbättringar då detta innebär ytterligare 
kostnader för företaget vilket i sin tur påverkar det pris kunderna måste betala. Utifrån kundernas 
perspektiv har därmed egentligen inget förändrats då dessa erhåller mer men samtidigt måste 
betala mer. Ett annat sätt att skapa värde för kunder kan vara genom att minska kundernas 
upplevda uppoffrande vilket då bidrar till minskade relationskostnader och förbättrad prestanda 
för kunderna. För att lyckas med detta är det av stor vikt att företag förstår elementen bakom det 
uppfattade kundvärdet och hur företagets aktiviteter påverkar kundernas uppfattning. 
 

3.2.3 Definitioner av kundvärde 
 
Definitionen av kundvärde och hur det kan ökas skiftar nästan i samma utsträckning som antalet 
författare, forskare och användare av begreppet (Ravald & Grönroos, 1996). Dock går det att 
urskilja vissa gemensamma drag.  
 

3.2.3.1 Förmåner kontra uppoffringar 

 
En vanlig förekommande definition av kundvärde utgörs av förhållandet mellan de förmåner 
(benefits) som erbjudandet till kund medför och de uppoffringar (sacrifices) som det kräver av 
denne (Ravald & Grönroos, 1996; Ulaga, 2001; Nauman, 1995 samt ytterligare författare). 
Genom att använda sig av relativt generella begrepp såsom förmåner och uppoffringar kan 
många olika faktorer som påverkar kundvärdet inkluderas.  
 

Customer value = Benefits/Sacrifices  
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Kotler (2003 s 60) har, genom att nämna några generella förmåner respektive uppoffringar, 
förtydligat förhållandet mellan denna uppdelning. Han har dock valt att använda sig utav värde 
(value) samt kostnader (costs) istället för förmåner (benefits) respektive uppoffringar (sacrifices), 
dock kan innebörden av denna kontext ses som densamma. De fyra olika värdekategorierna är 
image, personal, service och produktvärde (image, personnel, service och product) som, Kotler 
menar, tillsammans utgör det totala kundvärdet. De totala kundkostnaderna utgörs av psykiska, 
energi, tids och monetära kostnader (psychic, energy, time och monetary costs). Det totala 
kundvärdet tillsammans med den totala kundkostnaden utgör det levererade kundvärdet som kan 
ses som uppfattat kundvärde. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Monetary cost 

Personnel value 

Service value 

Product value 

Time cost 

Psychic cost 

Total customer 
value 

Customer 
delivered 
value 

Energy cost 

Image value 

 
 

Figur 3 : “Determinants of customer-deliv
value” (Kotler, 2003, s. 60) 

           

3.2.3.2 Förmåner kontra pris  

 
Liknande definition av kundv
ses som den primära uppoffr
samt Leszininski & Marn (199
 
 Customer Valu
 
 
 
 
 

Total 
customer cost
ered 

ärdebegreppet som ovan nämnda förhållande men där främst pris 
ingen förespråkas av exempelvis Weinstein & Johnson (1999, s 6) 
7, s 99ff). 

e = Benefits/Price 
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3.2.3.3 Kvalitet kontra pris  

 
Ytterligare en liknande definition av kundvärde kan ses som en kombination av kvalitet och pris. 
I denna definition utgörs förmånerna av erbjudandets kvalitet medan dess pris ses som 
uppoffringen (Ulaga & Chacour, 2001). 
 
 Customer Value = Quality/Price 
 
Detta resonemang har även fått visst stöd av Zeithaml (1988) som menade att det finns fler 
aspekter än pris att ta hänsyn till gällande uppoffringar men att det i slutändan ändå främst var 
utifrån priset som erbjudandets kvalitet avgjordes, särskilt då det handlar om för kunden okända 
erbjudanden. 
 

3.2.4 Uppfattat kundvärde  
 
Ravald & Grönroos (1996) hänvisar till Monroes (1991) definition av uppfattat värde såsom 
förhållandet mellan uppfattade förmåner (perceived benefits) och uppfattat uppoffrande 
(perceived sacrifices): 
 
       Customer-perceived value = Perceived benefits / Perceived sacrifices 
 
Uppoffringarna inkluderar alla kostnader som köparen möter vid inköpet såsom exempelvis 
priset för produkten/tjänsten, transport, installation och risken att misslyckas. De uppfattade 
förmånerna kan ses som en kombination av fysiska attribut, service attribut och tillgänglig teknisk 
support i relation till den praktiska användningen av produkten, inköpspriset samt andra 
indikatorer av uppfattad kvalitet. Även Zeithamls (1988) definition av uppfattat kundvärde är 
snarlik denna men Zeithaml poängterar att värde är subjektivt och individuellt och därmed skiljer 
det sig från kund till kund. Enligt Ravald & Grönroos (1996) måste värdeskapande relateras till 
olika personliga värderingar, behov och preferenser likväl som kundernas finansiella resurser då 
dessa påverkar det uppfattade värdet.  
 
Även relationer, som exempelvis förbindelser, kan inverka på det uppfattade värdet och kan 
ibland till och med vara den främsta faktorn som påverkar värdet. Detta genom att om kunden 
har en relation till leverantören så ser denne ofta inte endast till de separata erbjudanden som 
utbjuds utan värderar relationen som helhet. Utifrån detta resonemang är det viktigaste alltså inte 
vad företaget tillhandahåller för erbjudande utan vilken relation företaget lyckas bibehålla. Ravald 
& Grönroos (1996) talar med utgångspunkt i detta om ytterligare en värdeekvation som belyser 
relationens påtagliga inverkan på uppfattningen av ett erbjudandes värde. I denna ekvation 
benämner de kundvärde som total episode value då författarna anser att en relation består av flera 
olika episoder. Dessa kan identifieras genom att de startar vid ett tillfälle och slutar vid ett annat. 
En dålig episod, en viss tid av relationen, kan alltid kompenseras av att relationen i övrigt 
fungerar väl och värderas högt samt tvärt om.  
 
Total episode value = (Episode benefits + relationship benefits) / (Episode sacrifices + 
relationship sacrifices)  
 
Fördelarna med långsiktiga relationer blir ofta på en djupare nivå genom skapandet av exempelvis 
säkerhet, trovärdighet och kontinuitet vilket tillsammans ökar förtroendet hos kunderna och 
därmed ökar deras lojalitet mot företaget (Ravald & Grönroos, 1996).  
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3.3 Tjänster som värdeskapare 
 
I artikeln ”Exploring the exchange concept in marketing” (Håkansson & Prenkert, 2004) 
förklarar författarna hur tjänster skapar värde. Affärsutbytesaktiviteter är en klar indikation på att 
någonting utbyts, vad som utbyts beror hur sammanhanget är avgränsat. I köp-/säljaktiviteter 
handlar det om produkter/system och/eller tjänster som utbyts mot pengar. I producent-
/användaraktiviteter handlar det om nyttjande av kapacitet eller kompetenser. I 
samarbetsaktviteter är kärnan dessutom generella tjänster eller kunskap, och i 
nätverksammanhang är det en del av strukturen som utbyts. Författarna menar att vare sig det 
handlar om fysiska objekt eller tjänster som utbyts, så värderas fysiska resurser, såsom produkter, 
inte högre än tjänsterna de skapar. Därför menar författarna att alla utbyten sker med målet att 
realisera tjänster. I affärsutbytesaktiviteter är det genom utbyten som potentiella förtjänster av 
resurser (tjänster) frigörs och sedan i slutändan skapar värde. Med andra ord är resultatet av ett 
affärsutbyte den uppkomna tjänsten, och målet med aktiviteten är att ta del av de potentiella 
värdena som finns att utvinna ur tjänsten. Aktörer gör affärer genom gränsöverskridande 
aktiviteter som skapar affärsutbyten, affärsutbyten innebär engagemang i gemensamma 
gränsöverskridande värdeskapande processer. Målet är att skapa värde genom frigörandet av de 
inneboende tjänsterna i resurserna. 
 

 
 
 
Författarna (Håkansson & Prenkert, 2004) menar att det finns skäl att tro att det finns ett flertal 
faktorer inblandade som uppmuntrar affärsutbytesaktiviteter. Den främsta faktorn är den 
heterogena karaktären som resurser besitter. Enligt författarna finns det även två typer av nära 
relaterade värdeskapande processer som driver på affärsutbytesprocesser, dessa värdeskapande 
processer har dock olika logik och sammanhang. Exchange value bestäms i processer där två parter 
relaterar till varandra och även till andra aktörer. I dessa processer finns det ett viktigt 
kostnadselement, som ofta kallas transaktionskostnader. Varje part har genom utbytet, en uppgift 
att identifiera det bästa sättet att använda motpartens resurser. Som en konsekvens ligger det däri 
en viktig kunskapskomponent. Use value bestäms av förmågan hos varje enskild part att skapa 
nytta av resurserna som har införskaffats ifrån ett givet utbyte. Vad som än har mottagits genom 
utbytet kombineras med vad som har inhämtats ifrån andra utbyten, såväl med det som 
kontrolleras eller produceras inom aktören/företaget. Med andra ord skapas värde genom hur väl 
själva utbytesprocessen fungerar, samt vad som faktiskt utvinns utav affärsutbytet. 

Actor Actor

Business 
relationship 

Exchange 
value 

Use 
value 

Context of business exchange activity 

Figur 4: ”Two value creation processes 
related to business exchange activity” 
(Håkansson & Prenkert, 2004, s. 92) 
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3.4 Sambandet mellan tjänstekvalitet och värde 
 
Författarna gör i denna uppsats en koppling mellan tjänstekvalitet och värde genom att knyta 
samman Grönroos (1988) kvalitetsdimensioner med Håkansson & Prenkerts (2004) Use och 
Exchange value. I detta resonemang menar författarna av uppsatsen att Grönroos tekniska 
dimension motsvaras av Håkansson & Prenkerts Exchange value, samtidigt som Grönroos 
funktionella dimension motsvaras hos Håkansson & Prenkert av Use value. Resonemanget kring 
denna uppdelning lyder som följer: I själva utbytet av monetära betalningsmedel mot erhållandet 
av tjänsten, i detta fall medlemskap hos Nautilus gym, så sker vad Håkansson & Prenkert kallar 
Exchange value. I och med betalningen så erhåller kunden rätten att nyttja gymanläggningen med 
dess tillhörande beståndsdelar. Dessa beståndsdelar utgörs av vad Grönroos benämner som den 
tekniska kvalitetsdimensionen av tjänsten, dvs. vad kunden får i utbytet (the Exchange). I detta 
fall utgörs dessa av exempelvis utbudet av träningsmaskiner, utbudet av gruppträning och 
tillgången till instruktör. I nästa skede behandlas kundens användande av tjänsten, vilket 
motsvaras av vad Håkansson & Prenkert kallar Use value. Här ligger fokus på värdet som kunden 
erhåller vid användandet (the use) av tjänsten, något som ligger väl i linje med vad Grönroos 
kallar den funktionella kvalitetsdimensionen. I detta fall utgörs denna dimension av aspekter som 
exempelvis rena och fräscha träningslokaler samt gympersonalens bemötande.  
 

Actor Actor

Use value Exchange 
value 

Funktionell 
kvalitet 

Image 

Teknisk 
kvalitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: ”Two value creation processes related to 
business exchange activity”, (Håkansson & Prenkert, 
2004, s. 92) sammankopplad med Grönroos kvalitets 
dimensioner (1988),  egen earbetning 
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 Empiri 
 

4.1 Nautilus Historia 
 
Grundidén till Nautiluskonceptet kommer ursprungligen från Florida i USA. På 1970-talet gjorde 
Arthur Jones, Nautiluskonceptets grundare, ett antal studier som syftade till att förbättra de 
dåvarande sätten att träna musklerna i vår kropp. Han ansåg att de olika teknikträningarna som då 
tillämpades var föråldrade och att det var möjligt att förbättra dem på flera plan. Som ett resultat 
av intensiv forskning konstruerades de första Nautilusmaskinerna. Detta blev inledningen till en 
ny era i fråga om styrketräning. (www.nautilusgym.com) 
 
År 1991 startade samarbetet mellan Nautilus och Medic Operating AB. Avsikten var att utbreda 
Nautilusträningen över hela Sverige och då genom samarbetsavtal med kommunala simhallar. 
Detta för att täcka den ökade efterfrågan av träning och motion i andra former än simning. I 
Nautiluskonceptet ingår instruktion av utbildade instruktörer och det har varit ett lätt steg för den 
oinvigde att prova på träningsformen i den redan så väl invanda simhallsmiljön. Idag finns 
Nautilus gym på 75 anläggningar i Sverige och antalet medlemmar uppgår till cirka 110 000. 
Nautilusanläggningar finns även att hitta i Norge, Finland, Danmark, Island, Polen, Tyskland, 
Schweiz samt England. (www.nautilusgym.com) 
 

4.2 Nautilusmetoden  
 

Nautilusmetoden bygger på tanken om att noggrann och fokuserad styrketräning kan genomföras 
under 20-25 minuter, 1-2 gånger i veckan, med tydliga resultat. Träningen är intensiv och varje 
övning utförs till toppen av den tränandes förmåga. Dessa är kriterier som möjliggör att träningen 
begränsas tidsmässigt som beskrivs ovan. Förutsättningarna och träningsprogram för den 
tränande ges vid en instruktion med utbildad Nautilusinstruktör, något som Nautilus gym 
kostnadsfritt tillhandahåller för sina medlemmar (Intervju, Cederholm, 2006). 
 
För att bli medlem hos Nautilus gym tecknas ett medlemskap på antingen 4 månader, 6 månader 
eller ett år. Som medlem har den tränande tillgång till hela konceptet innehållande gym, 
instruktörer och gruppträning i den mån det existerar (Intervju, Cederholm, 2006). 
   

4.3 Intervju med Hans Cederholm, delägare i Medic Operating AB 
 
Hans Cederholm är en av tre delägare i Medic Operating Group som äger ett flertal Nautilusgym 
runtom i Sverige samt även rättigheterna till konceptet och varumärket Nautilus gym. Cederholm 
var med och startade upp hela Nautiluskonceptet 1982, då han parallellt var aktiv som 
ishockeymålvakt i AIK Hockey. Sedan 1988 arbetar han på heltid med Nautilus gym och i 
dagsläget fungerar han som driftsansvarig. Dessutom har han ett finger med i spelet då det 
öppnas nya Nautilusanläggningar både i Sverige och utomlands. 
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4.3.1 Nautilus affärsidé  
 
Cederholm uppger att Nautilus affärsidé är att ge en kvalitativ träning till gymmens kunder till ett 
vettigt pris. Hela konceptet bygger på att eftersträva en mängd och bredd i träningspubliken, 
Cederholm menar att ”alla” ska ha råd att träna samt att ”alla” på ett enkelt sätt ska kunna lära sig 
att träna. Det hela byggs, enligt honom, på att tillhandahålla välbyggda träningsanläggningar som 
tilltalar den breda publiken. Han menar att den bästa reklamen som företaget kan få är genom att 
kunderna blir nöjda med de resultat de uppnår genom företagets tjänster och som sprider 
budskapet vidare. 
 

4.3.2 Målgrupp 
 
Enligt Cederholm riktar sig Nautilus gym till hälsointresserade människor, idag har Nautilus 
medlemmar ett ålderspann mellan 16 och 92 år. Ibland Nautilus gyms hela medlemsregister 
uppger Cederholm att det går att urskilja en primär målgrupp innehållande personer mellan 
åldrarna 25 till 37 år. Totalt sett är det enligt Cederholm övervägande tjejer som tränar på 
anläggningarna. Detta beror enligt honom på att tjejer av tradition är mer benägna att delta i 
gruppträningsaktiviteter. Killar däremot har sedan en lång tid tillbaka lagidrotter som sin främsta 
motionsform. Cederholm berättar att i gymträningens tidiga dagar fanns det inga tjejer på 
gymanläggningarna, det fanns inte ens några omklädningsrum för tjejer. Idag har hela kulturen 
kring gymträningen svängt om till att bli något som i allra högsta grad attraherar även den breda 
massan av tjejer. Idag får Nautilus många kunder ifrån sjukgymnaster och företag som vill hålla 
sin personal i bra fysisk form. Cederholm menar att en bra hälsa värderas mycket högt av 
arbetsgivare, han tror att det på sikt kommer att värderas ännu högre på arbetsmarknaden. 
 

4.3.3 Varför ska någon träna på Nautilus gym? 
 
Cederholm påpekar att företagets koncept går ut på att erbjuda frisk-/hälsovård till dem som vill 
ha det. Han menar att Nautilus därigenom tar sitt sociala ansvar genom att erbjuda olika 
träningsformer. Han berättar att hela gymträningsbranschen lider av gemene mans osäkerhet och 
fördomar kring träning. Ofta tror människor att de måste se ut på ett visst sätt eller ha vissa 
förkunskaper för att ens kunna sätta igång med sin träning på en gymanläggning. Cederholm 
framhäver att okunskap är ett stort hinder för många människor. Nautilus arbetar hårt för att 
försöka överbrygga dessa initiala träningshinder. En viktig del i detta är, enligt Cederholm, att 
många Nautilusanläggningar ligger i anslutning till simhallar och på detta sätt blir steget inte så 
stort att övergå ifrån simträning till att kombinera detta med de träningsformer som Nautilus 
erbjuder. Detta följs sedan upp med en generös tillgång till instruktörer, gratis träningshjälp samt 
svar på alla ”dumma” frågor som många nybörjare anser sig ha. Han är övertygad om att om en 
utomstående person satte sig i receptionen på vilket Nautilusgym som helst så skulle denne bli 
mycket förvånad över vilka personer som gick in och ut ur gymanläggningen. Cederholm berättar 
att alla som börjar träna på Nautilus har ett mål med sin träning, ett krav på resultat. Han menar 
att detta mål ofta är viktrelaterat, men att folk ofta inte inser att en vältränad kropp väger mer än 
en ”vanlig” kropp. Ofta kan kunderna känna sig besvikna på grund av att de inte lyckats minska 
så mycket i vikt som de önskade. I dessa fall har företaget en viktig roll att upplysa de tränande 
om vad som har skett med dem rent fysiologisk, först då inser många att de verkligen har 
förändrat sin kropp i positiv bemärkelse. 
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4.3.4 Utvecklande av erbjudandet 
 
Cederholm menar att det i mångt och mycket är trender och efterfrågan som styr hur företagets 
tjänsteerbjudande ser ut. Ledningen är ofta på mässor i hela världen för att försöka snappa upp 
de senaste rönen inom gymträningsbranschen. Cederholm säger att de flesta influenserna 
kommer ifrån USA, han uppger att den amerikanska marknaden uppskattningsvis är lika stor som 
resterande världens aggregerade marknader. Han påpekar dock att tidigare erfarenheter har visat 
att allt nytt inte automatiskt innebär att det är bra. För att illustrera utvecklingen över tiden 
berättar Cederholm att de tidiga gymmens utbud enbart bestod av hantlar och skivstänger, 
numera består ungefär 35-40 % av Nautilusanläggningarnas yta av konditionsmaskiner som 
främst tränar hjärta och lungor. I början var i princip den enda gruppträningsaktiviteten som 
fanns till hands Aerobics, där klasserna till 99 % bestod utav tjejer. Idag har utbudet av sådana 
aktiviteter breddats till att innefatta bland annat Boxercise, Yoga och Pilates, vilket i sin tur har 
lett till att klasserna i allt större utsträckning engagerar även manliga deltagare. Cederholm uppger 
att återköp är deras viktigaste instrument för att mäta kundnöjdhet. I jämförelse med många 
konkurrenter så har Nautilus en större grad av kunder som årligen förnyar sitt medlemskap. Där 
har Nautilus gym en stor konkurrensfördel jämfört med konkurrenterna som måste spendera mer 
pengar på reklam för att ständigt attrahera nya kunder. 
 

4.3.5 Hur tar Nautilus gym reda på vad deras kunder värdesätter? 
 
Cederholm uppger att den mest använda metoden för att samla in information om kundernas 
åsikter är genom de enkätundersökningar som företaget genomför under två veckor varje eller 
vartannat år. Denna information samlas in och registreras i en databas. Ibland analyseras svaren 
anläggning för anläggning och i andra fall rikstäckande för alla Nautilusanläggningar. Efter detta 
utvärderas den insamlade informationen, för att sedan ta till lämpliga åtgärder. Cederholm uppger 
att de inte alltid lyssnar på vad individen vill ha, han uppger att kunderna inte alltid vet vad som 
är bäst för dem. Med det menar Cederholm att de tränande gärna vill ha lätta maskiner som 
underlättar mycket i träningen, han menar att kunderna ibland måste ”pushas” till att inse att det 
krävs att de måste göra en kraftansträngning om träningen ska ge några nämnvärda resultat. 
 
Cederholm tror att kunderna uppskattar en kombination av ett minskat upplevt uppoffrande och 
ett ökat antal förmåner. Han upplever dock att det väger över mer åt att kunderna uppskattar ett 
minskat upplevt uppoffrande. Där tar han upp tiden som en viktig faktor. Eftersom att tiden är 
rättvist uppdelad mellan alla människor så får en tidseffektiv träning med tydliga resultat ett högt 
värde i den moderna människans liv. Cederholm tror att ytterligare förmåner i slutändan har en 
marginell betydelse då det viktigaste är att hjälpa folk att uppnå sina mål med träningen. 
 

4.3.6 Vilka faktorer påverkar kunderna mest vid val utav gymanläggning? 
 
Hans Cederholm fick frågan vilka faktorer som han tror påverkar kunderna mest vid val av 
gymanläggning, följande punkter tog han upp som de han tror är de mest centrala: 
 

• Gymanläggningens placering: Cederholm menar att han upplever att människor vill ha 
ett gym som ligger nära hemmet eller arbetsplatsen. Han tror att människor som har en 
lång eller krånglig väg till sin gymanläggning sällan blir långvariga medlemmar där. 
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• Utbudet: Minst lika viktigt som gymmets lokalisering är vilket utbud som finns på 
gymmet. Cederholm uppger att en människa aldrig kommer att välja ett gym som inte har 
ett utbud som passar den personens specifika syfte eller intresse. 

 
• Kunskapen: Cederholm tror att gemene man som har relativt liten kunskap om 

gymträning värdesätter att det finns kompetenta instruktörer som kan hjälpa dem då de 
stöter på något problem, eller om de bara är ute efter lite ”feedback”. Även att det finns 
tillräckligt många instruktörer som är tillgängliga tror han är viktigt. 

 
• Servicen: Cederholm tror att de flesta kunderna sätter ett högt värde på att personalen är 

trevlig samt alltid ger dem ett bra bemötande. 
 

• Fräscht: Hygienfaktorn får enligt Cederholm aldrig underskattas, han säger att de 
tränande uppskattar att luften är ren och att hela gymanläggningen är fräsch och 
tilltalande. 

 
• Priset: Sist men inte minst nämner Cederholm prisets roll. Han tror att det finns en övre 

gräns för vad gemene man är beredd att betala för sitt gymtränande. Cederholm berättar 
att en person som tränar ofta, 5-6 gånger i veckan, troligtvis är beredd att betala mer för 
sitt tränande. Medan en person som tränar en till två gånger per vecka har en högre 
priskänslighet. Troligtvis konkurrerar gymtränandet hos en sådan individ med andra 
fritidsintressen som också de kostar pengar, därför får inte gymkostnaden bli alltför hög i 
relation till de andra intressena. Nautilus gyms priser skiljer sig ifrån olika delar av landet, 
Cederholm uppger att i jämförelse med vissa andra konkurrenter så ligger Nautilus gym 
på en lägre nivå. 

 

4.4 Intervju med Thomas Rehnvall, Platschef för Nautilus gym Eyrabadet 
 
Nautilus gym Eyrabadet har cirka 3500 medlemmar, därmed är det den Nautilusanläggning i 
Örebro som har flest medlemmar. Gymmet är beläget i centrala Örebro. 
 
Thomas Rehnvall är platsansvarig för Nautilus gym Eyrabadet dessutom fungerar han som en 
slags allt-i-allo inom Nautilus organisation. Han har ett nära samarbete med huvudägarna som 
arbetar på huvudkontoret och är med i spelet när nya gym ska öppnas både i Sverige samt 
utomlands.  
 

4.4.1 Utvecklande av erbjudandet 
 
Rehnvall berättar att Nautilus gym Eyrabadet, ständigt arbetar med att utveckla det som erbjuds 
till befintliga och potentiella kunder. Han uppger dock att denna gymanläggning lider av 
lokalbrist, därför erbjuder de till skillnad ifrån de andra Nautilusanläggningarna i Örebro inte 
någon form av gruppträningsaktivitet. Detta menar han starkt begränsar variationen i 
erbjudandet. På denna anläggning handlar det enligt Rehnvall mycket om att kontinuerligt byta ut 
maskinparken samt uppgradera befintliga maskiner och träningsredskap. De starkaste 
konkurrensfördelarna på denna anläggning anser han är de generösa öppettiderna samt gymmets 
lokalisering på en central punkt i staden. 
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4.4.2 Hur tar Nautilus gym Eyrabadet reda på vad deras kunder värdesätter? 
 
Rehnvall menar att alla i personalen är väldigt lyhörda på de önskemål som deras kunder framför. 
Om ledningen för gymmet känner att det är många kunder som vill ha en viss förändring så 
genomförs den om det är praktiskt möjligt. Hela tiden går de efter vad den ”stora massan” 
föredrar, detta ligger enligt honom helt i linje med hela Nautiluskonceptet som riktar sig till 
gemene man. 
 

4.4.3 Beslutsfattande 
 
I intervjun berättar Rehnvall att stora beslut gällande exempelvis ombyggnationer och liknande 
tas av platschefen i samråd med Nautilusorganisationens chefer på huvudkontoret. Däremot har 
han en större frihet gällande en mängd områden såsom utbud av maskiner, öppettider, kundvård 
och liknande. Denna frihet har han dels för att bättre kunna anpassa gymmets tjänster efter 
kundernas önskemål, samt för att det är opraktiskt att ständigt behöva kontakta ledningen på 
huvudkontoret rörande dag-till-dag beslut. 
 

4.4.4 Vilka faktorer påverkar kunderna mest vid val utav gymanläggning? 
 
Thomas Rehnvall uppger att det är svårt att rangordna sådana faktorer då de ofta hänger ihop 
med varandra, följande faktorer tror han är de främsta när kunderna skall välja gym: 
 

• Öppettiderna: Rehnvall menar att det är viktigt för kunderna att gymmet är öppet på 
sådana tider som passar ihop med deras övriga liv. 

 
• Att det är rent och fräscht: Med denna faktor menar han att många kunder påverkas av 

hur rent och fräscht det är i hela gymmiljön inklusive dusch- och omklädningsrum. 
 

• Rätt utrustning: Rehnvall menar att det är av yttersta vikt vilket utbud av tränings- och 
konditionsmaskiner samt gruppträningspass som tillhandahålls. 

 
• Priset: Rehnvall tror inte att priset är den primära beslutsfattande grunden, men det är 

ändå så pass viktigt att det måste nämnas. 
 

• Lokaliseringen: Rehnvall menar att de flesta som tränar väljer ett gym som inte är 
placerat alltför långt ifrån hemmet. Han säger vidare att han tror att folk i allmänhet inte 
är intresserade av att ha en lång sträcka till gymanläggningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29



Nautilus- värdeskapande och kvalitet 

4.5 Intervju med Ulrika Johansson, Platschef för Nautilus Gym Hagabadet 
 
Nautilus gym Haga är beläget i den nordvästra delen utav Örebro, gymanläggningen har ungefär 
2500 medlemmar i dagsläget. 
 
Ulrika Johansson är platsansvarig för Nautilus gymanläggning i Haga, hon har arbetat inom 
organisationen i 7 år. Hon beskriver att i sina arbetsuppgifter sköter hon om personalen, ser till 
att de kommer iväg på rätt utbildningar, instruerar kunder samt ser till att gympersonalen och 
badhusets personal har ett väl fungerande samarbete. 
 

4.5.1 Utvecklande av erbjudandet 
 
Johansson berättar att de på Hagabadet arbetar med kundvård i olika former. Detta sker i stor 
utsträckning med hjälp av exempelvis temakvällar, kostråd, föreläsningar om kost och träning 
samt specialerbjudanden. Johansson menar att Nautilusanläggningen i Haga arbetar för att för att 
ge sina kunder ”det lilla extra”. För att attrahera kunder genomför de kontinuerligt kampanjer, 
annonserar i dagstidningar, delar ut flygblad samt annonserar i tv. Johansson anser att gymmets 
lokalisering i nordvästra utkanten av staden är en nackdel, å andra sidan anser hon att de generösa 
parkeringsmöjligheterna till en viss del väger upp anläggningens ogynnsamma geografiska läge. 
 

4.5.2 Hur tar Nautilus gym Hagabadet reda på vad deras kunder värdesätter? 
 
Johansson uppger att genom de tränandes kostnadsfria möjlighet att boka tider för möten med 
instruktörer får personalen en kontinuerlig och värdefull kontakt med de tränande. Vid dessa 
möten får instruktörerna ofta reda på de tränandes olika önskemål och funderingar. 
Informationen ifrån de tränande tas upp av instruktörerna vid personalmöten som regelbundet 
hålls med gymmets anställda. 
 

4.5.3 Beslutsfattande 
 
Johansson berättar att de flesta besluten tas på plats vid gymanläggningen, hon menar att det är 
omöjligt för ledningen på huvudkontoret att dagligen hinna med att ta beslut i alla frågor rörande 
de olika gymmen runtom i Sverige. I de fall då det handlar om stora beslut gällande exempelvis 
ombyggnationer så sker det tillsammans med företagsledningen. 
 

4.5.4 Vilka faktorer påverkar kunderna mest vid val utav gymanläggning? 
 
Följande faktorer tror Ulrika Johansson främst påverkar de tränandes val av gymanläggning: 
 

• Utbudet: Innan kunderna väljer vilken gymanläggning som passar dem bäst så tror 
Johansson att de först tittar på utbudet av styrketräningsmaskiner, konditionsmaskiner 
samt gruppträning.  

 
• Bemötandet: Nästan lika viktigt som utbudet är tror Johansson att bemötandet ifrån alla 

som arbetar på Nautilusanläggningen, enligt henne kan skillnaden mellan succé och fiasko 
ligga just häri. 
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• Priset: Johansson menar att priset till stor del påverkar många tränandes val av 
gymanläggning, särskilt i de fall då de tränande har olika tänkbara alternativ att välja 
emellan. 

 
• Anläggningens geografiska läge: Var den tränande bor spelar en stor roll vid val av 

gymanläggning, tror Johansson. Hon menar att människor tenderar att välja en 
gymanläggning som ligger inom bekvämt avstånd ifrån hemmets lokalisering. 

 
 

4.6 Intervju med Ingela Persson, Platschef för Nautilus gym Brickebacken 
 
Nautilus gym Brickebacken är beläget i södra delen utav Örbro i området med samma namn. I 
gymanläggningens medlemsregister finns det för tillfället ungefär 1200 medlemmar inskrivna, 
således är detta den till medlemsantalet minsta Nautilusanläggningen i Örebro. Persson uppger att 
anläggningen i Brickebacken har kapacitet för ungefär dubbelt så många medlemmar utan att det 
skulle bli trångt. 
 
Ingela Persson arbetar som platschef på Nautilus gym Brickebacken sedan cirka ett år tillbaka. 
Hon har arbetat i 17 år som Aerobicsinstruktör, sedan sadlade hon om till att blir personlig 
tränare.  
 

4.6.1 Utvecklande av erbjudandet 
 
Persson uppger att de på Nautilus Brickebacken ständigt arbetar med att utveckla vad de erbjuder 
till sina befintliga kunder. Detta sker genom att variera utbudet beroende på vad som är populärt 
för tillfället, vad kunderna önskar sig, genom föreläsningar samt att de ständigt arbetar med 
förbättringar av servicen. Persson tror att gymanläggningens lokalisering i Brickebacken är en stor 
nackdel, då den ligger långt ifrån stan och i praktiken har en starkt begränsad marknad. 
 

4.6.2 Hur tar Nautilus gym Brickebacken reda på vad deras kunder värdesätter? 
 
Genom att vara nära kunderna och vara lyhörda på deras funderingar menar Ingela är det främsta 
sättet att få reda på vad deras kunder tycker är bra eller mindre bra, på så sätt får de även reda på 
vad de tränande saknar. För tillfället har Nautilus Brickebacken startat ett morgonpass med så 
kallade ”powerwalks” med gångstavar på morgnarna, efter allmänna önskemål ifrån vissa kunder. 
Persson uppger att de ibland gör förändringar efter egna idéer, hon menar att det handlar om att 
hitta en balans mellan vad kunderna vill ha och vad de behöver. 
 

4.6.3 Beslutsfattande 
 
I likhet med de andra två platsansvariga på övriga Nautilusanläggningarna i Örebro så uppger 
Persson att det bara är stora övergripande beslut som tas av ledningen på huvudkontoret. Beslut 
som handlar om daglig drift, utbud och dylikt tas på plats vid anläggningen. 
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4.6.4 Vilka faktorer påverkar kunderna mest vid val utav gymanläggning? 
 
Ingela Persson kom på tre distinkta faktorer som hon tror påverkar kunderna vid val av 
gymanläggning: 
 

• Priset: Persson uppger att en stor del av deras kundkrets utgörs av studenter och 
arbetslösa som ofta är mer priskänsliga än andra kunder. 

 
• Utbudet: lika viktigt som priset tror Persson att vilket utbud gymmet tillhandahåller är. 

För att ens vilja träna på en speciell anläggning måste kunderna hitta en träningsform som 
passar deras syfte. 

 
• Rent och fräscht: Persson tror att de flesta kunderna uppskattar att det är rent och 

fräscht i hela gymmiljön inklusive omklädnings- och duschutrymmena för att de ska 
kunna trivas. 

 

4.7 Intervju med respondent 1 av de tränande 
 

4.7.1. Viktigaste faktorerna vid val av gymanläggning 
 
Den faktor som respondent 1 ansåg vara den mest väsentliga vid val av gymanläggning är 
anläggningens lokalisering, att den är belägen nära bostaden. Därefter fann respondenten att 
möjligheten till att simma och utnyttja bastu var av stor betydelse. Den sista faktorn 
respondenten nämnde som spelade stor roll för dennes val av gymanläggning handlade mer om 
den sociala biten då respondenten ansåg att vilka andra som tränade på anläggningen var av 
betydelse. Detta då respondenten önskade en trevlig stämning på gymmet. 
 

4.7.2 Respondentens bild av Nautilus gym 
 
Innan respondenten blev medlem på Nautilus gym trodde denne att de som tränade på Nautilus 
främst var äldre individer. Respondenten hade också bilden av att gymmet endast erbjöd träning 
med maskiner utan tillgång till fria vikter. Då respondenten fick möjlighet att provträna på 
Nautilus anläggning blev denne mycket positivt överraskad då det fanns fria vikter att tillgå samt 
att träningen på Nautilus gym gick mycket snabbbare och var mycket effektivare i och med 
Nautilusmetoden. Resultat- och tidsmässigt ansåg respondenten att denna träningsmetod är 
mycket bättre då det krävs mindre tid men resultaten blir allt tydligare. Respondenten framhåller 
att denne fått en mycket mer positiv bild av Nautilus gym nu efter att respondenten börjat träna 
där än vad denne hade innan.   
 
Det som låg till grund för respondentens förväntningar på Nautilus träningsanläggning var 
dennes egna förutfattade meningar gällande ålder och typen av klientel som tränade på Nautilus 
gym. Då respondenten själv började komma till åren och önskade att undgå de riktigt 
hårdtränande kroppsbyggarna såg denne Nautilus som ett bra alternativ. Respondenten menar att 
typen av träning som bedrivs på Nautilus gym mer kan ses som friskvård än som ren 
styrketräning vilket var något som tilltalade respondenten.  
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4.7.3 Förväntningar på de fysiska faciliteterna hos Nautilus gym 
 
Förväntningarna som respondenten hade på anläggningens faciliteter var av mycket hög rang, 
särskilt i jämförelse med tidigare träningsanläggningar som denne tränat på. Respondenten menar 
att förväntningarna som denne hade på faciliteterna infriades mycket väl då anläggningen är 
mycket ren, snygg och fräsch samt har ett bra utbud av funktionella maskiner för ett lyckat 
träningsresultat.   
 

4.7.4 Förväntningar på andra aspekter av medlemskapets erbjudande hos Nautilus 
gym 
 
Den svarande fick möjlighet att provträna gratis innan denne bestämde sig för att bli medlem hos 
Nautilus gym, vilket respondenten ansåg var en starkt bidragande faktor till att denne började 
träna där. Detta dels då respondenten fick möjlighet att både se och prova utbudet som erbjöds 
samt möjlighet till en instruktion hur maskinerna ska användas på rätt sätt. Dock menar 
respondenten att nyttan av personliga instruktörer är överdrivet men att det kan vara bra att få en 
instruktion första gången så de tränande brukar maskinerna på rätt sätt. Utifrån de intryck och 
förväntningar respondenten framkallat genom provträningen menar denne att Nautilus gym levde 
upp till dennes förväntningar i mycket stor utsträckning 
 

4.7.5 Vad föredrar respondenten: 
 
Nya och fler träningsmaskiner kontra lägre månadsavgift/pris? 
 
Respondenten önskade ett lägre pris då denne ansåg att det redan fanns många maskiner och att 
det inte var så mycket mer fler maskiner skulle kunna tillföra. 
  
Välkänt gym med bra rykte kontra ett närbeläget gym? 
 
Närhet ansåg respondenten vara relativt viktigt men menade att denne skulle välja ett gym beläget 
på ett längre avstånd om respondenten säkert visste att gymmet som låg länge bort var ett bra 
gym där denne trivdes och tillgången till träningen där var bra. Då respondenten tycker mycket 
om den effektiva Nautilusmetoden skulle denne välja att åka längre för kunna träna på Nautilus 
gym. 
 
Ytterligare utökad service kontra lägre månadsavgift/pris? 
 
Då respondenten inte var särskilt intresserad av ytterligare tillägg kring träningen skulle denne 
hellre önska ett lägre pris för möjligheten till träning.  
 
 
Nya och fler träningsmaskiner kontra ett närbeläget gym? 
 
Som respondenten tidigare svarat ansåg inte denne att ett större utbud av maskiner var något som 
önskades då detta inte skulle medföra mer värde för denne, därav skulle respondenten välja ett 
gym som låg nära hemmet. 
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Väldigt generösa öppettider kontra lägre månadsavgift/pris? 
 
Den svarande ansåg att öppettiderna var av störst vikt då denne fann det mycket betydelsefullt att 
alltid ha möjlighet att kunna gå till gymmet och träna utan att vara begränsad av dess öppettider. 
 

4.8 Intervju med respondent 2 av de tränande 
 

4.8.1 Viktigaste faktorerna vid val av gymanläggning 
 
För respondent 2 är det väldigt viktigt med tillgång till lösa redskap som exempelvis fria vikter 
men denne ansåg även att tillgång till fasta maskiner kunde vara bra, därav önskades en 
kombination av dessa på gymanläggningen när den svarade valde träningsanläggning. 
Respondenten ansåg vidare att det är viktigt att träningsanläggningen ligger relativt nära hemmet. 
Ytterligare en viktig faktor som spelade in vid valet av anläggning är utbudet av löpband så att 
respondenten inte behövde vänta länge för att få utnyttja dessa, utan att flertalet löpband finns. 
Detta då respondenten under vinterhalvåret löptränar mycket inomhus på gym.      
 

4.8.2 Respondentens bild av Nautilus gym 
 
Respondenten har tidigare tränat mycket på gym men inte tidigare brukat träningsmaskiner så 
därför var denne något skeptisk till dessa. Respondenten blev dock mycket positivt överraskad av 
de maskinerna och de olika möjligheter till träning som dessa gav.  
 
Respondenten kom i kontakt med Nautilus gym genom ett erbjudande i en dagstidning vilket 
lovade en månads provträning till en viss kostnad och om denne inte var nöjd var det inte 
bindande att fullfölja ett års medlemskap vilket annars är vanligt för gym. Detta ansåg 
respondenten som ett ypperligt tillfälle att prova på och se om kombinationen av träningsredskap 
var något som tilltalade denne. Respondenten har tidigare, genom grannar och bekanta, hört att 
Nautilus gym skulle vara ett trivsamt ställe att träna på med kunnig och trevlig personal. 
Kombinationen av detta låg till grund för de förväntningar respondenten hade på Nautilus gym 
som träningsanläggning.     
 

4.8.3 Förväntningar på de fysiska faciliteterna hos Nautilus gym 
 
Respondenten visste redan innan denne började träna på Nautilus gym hur gymmet såg ut och att 
just den anläggning där denne valde att träna nyss hade genomgått en renovering och utbyggnad. 
Dessutom hade grannar till respondenten informerat denne om detta så genom att respondenten 
var välinformerad om det mesta kring anläggningens faciliteter var förväntningarna relativt höga 
på de fysiska faciliteterna hos Nautilus gym. Den intervjuade anser att dessa förväntningar 
infriades på ett bra sätt.  
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4.8.4 Förväntningar på andra aspekter av medlemskapets erbjudande hos Nautilus 
gym 
 
Respondenten hade inga större förväntningar på andra aspekter kring erbjudandet. Instruktörerna 
visste den intervjuade inte särskilt mycket om innan och gruppträning var inget som direkt 
tilltalade respondenten, därav hade denne inte heller några direkta förväntningar på dessa. Dock 
anser respondenten att instruktörerna med dess kunnande samt personalens trevliga bemötande 
var mycket över förväntan. Respondenten hade inte alls räknat med att dessa skulle kunna bidra 
med så mycket hjälp och tips för att träningen skulle bli ännu bättre, särskilt inte eftersom denne 
tränat på gym i så många år tidigare. Respondenten var mycket positiv till gratisinstruktionerna 
som erbjuds till den tränande utifrån dennes önskemål med träningen.  
 

4.8.5 Vad föredrar respondenten: 
 
Nya och fler träningsmaskiner kontra lägre månadsavgift/pris? 
 
Då respondenten anser att de maskiner som finns på gymmet i dagsläget räcker till mer än väl 
skulle denne hellre se ett lägre pris för träningskortet. 
  
Välkänt gym med bra rykte kontra ett närbeläget gym? 
 
Respondenten ansåg att läget visst spelade roll men då denne hade relativt mycket fritid så skulle 
respondenten hellre välja ett välkänt gym med gott rykte även om detta innebar ett längre avstånd 
och eventuellt mer individer som tränade där. Respondenten har dock relativt lätt att anpassa sitt 
tränande till de tider då inte så många besöker gymmet och såg inte detta som något problem. 
 
Ytterligare utökad service kontra lägre månadsavgift/pris? 
 
Då den svarande inte ansåg att denne hade något behov av ytterligare utökad service utan var 
nöjd som det var föredrog denne hellre ett lägre pris för att träna. 
 
Nya och fler träningsmaskiner kontra ett närbeläget gym? 
 
Respondenten kände sig mer än nöjd med de träningsmaskiner som i dagsläget finns så därför 
skulle denne hellre se att gymanläggningen var belägen närmare dennes hem. 
 
Väldigt generösa öppettider kontra lägre månadsavgift/pris? 
 
Då respondenten har relativt mycket ledig tid och är flexibel när denne kunde träna ansåg denne 
inte att öppettiderna var av störst dignitet utan att priset var av större vikt och önskade därav ett 
lägre pris. 
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4.9 Intervju med respondent 3 av de tränande 
 

4.9.1 Viktigaste faktorerna vid val av gymanläggning 
 
Den intervjuade ansåg att den faktorn som främst är av betydelse vid val av träningsanläggning är 
att det finns instruktörer att tillgå. Anläggningens lokalisering är också av stor vikt vid val av gym 
menar respondenten.    
 

4.9.2 Respondentens bild av Nautilus gym 
 
Genom vänner och bekanta hade respondenten fått höra mycket gott om Nautilus gym som 
påverkade dennes förväntningar av vad gymmet kunde erbjuda, både i form av träningsmaskiner 
samt kunniga och trevliga instruktörer. Respondenten hade även sett annons i tidning om 
erbjudande på Nautilus gym och dess effektiva träningsmetod. Det var en sådan annons, som just 
i detta fall erbjöd en månads provträning utan bindningstid, som gjorde att respondenten började 
träna på Nautilus gym. 
 

4.9.3 Förväntningar på de fysiska faciliteterna hos Nautilus gym 
 
Vänner som redan tränade på Nautilus gym hade berättat för respondenten hur 
träningsanläggningen såg ut och vad det fanns att tillgå för utrustning så utifrån detta var 
förväntningarna ganska höga, då dennes vänner utryckt mycket positiva saker gällande gymmet. 
Respondenten fann, efter att denne börjat träna på Nautilus gym, att dennes förväntningar på de 
fysiska faciliteterna infriades väl. 
 

4.9.4 Förväntningar på andra aspekter av medlemskapets erbjudande hos Nautilus 
gym 
 
Gällande de mer mjuka delarna på gymmet hade respondenten förväntningar om att 
instruktörerna på Nautilus gym skulle vara duktiga. Dessa förväntningar baserades dels på att 
respondentens vänner berättat detta och då Nautilus är ett välkänt gym med bra rykte, enligt 
respondenten. Respondenten blev mer än nöjd då denne börjat träna på Nautilus gym och anser 
att förväntningarna uppfylldes väl. Personalen är väldigt hjälpsam och kunnig samt har ett mycket 
trevligt bemötande menar den svarande.   
 

4.9.5 Vad föredrar respondenten: 
 
Nya och fler träningsmaskiner kontra lägre månadsavgift/pris? 
  
Då Nautilus gym redan nu har ett brett utbud av olika maskiner som fungerar väl finner 
respondenten ingen anledning till ytterligare fler. Däremot skulle ett lägre pris för att träna 
uppskattas mycket.  
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Välkänt gym med bra rykte kontra ett närbeläget gym? 
 
Respondenten finner det av stor vikt att gymmet där denne tränar har ett gott rykte då detta, 
enligt respondenten, förmedlar ett bra utbud och kunnig personal vilket väger tyngre. 
Respondenten är beredd att träna på ett gym som är beläget något längre bort om detta är välkänt 
och har ett gott rykte.   
 
Ytterligare utökad service kontra lägre månadsavgift/pris? 
 
Ytterligare utökad service finner inte respondenten som något speciellt önskvärt då denne är nöjd 
med det som erbjuds i dagsläget. Respondenten skulle hellre se ett lägre pris för att träna på gym. 
 
Nya och fler träningsmaskiner kontra ett närbeläget gym? 
 
Då respondenten känner sig nöjd med det utbud som Nautilus har att erbjuda idag skulle denne 
föredra att gymanläggningen var beläget närmare dennes hem. 
 
Väldigt generösa öppettider kontra lägre månadsavgift/pris? 
 
Respondenten kan relativt fritt välja när denne önskar träna så öppettiderna är inte av största 
dignitet. Respondenten väljer gärna att gå till gymmet när inte så många andra tränande är där och 
anser inte att mer generösa öppettider skulle ha ytterligare positiv inverkan för denne. Däremot 
menar respondenten att ett lägre pris på träningskort skulle ha en mycket positiv inverkan och 
tror även att detta gäller generellt för de flesta som inte har det så gott ställt. 
 

4.10 Intervju med respondent 4 av de tränande 
 

4.10.1 Viktigaste faktorerna vid val av gymanläggning 
 
För respondent 4 är den viktigaste faktorn vid val av gymanläggning dess lokalisering, det vill säga 
att anläggningen är placerad relativt nära hemmet och enkel att ta sig till. Respondenten anser att 
personalens bemötande är av stor vikt, både gällande receptionister och instruktörer. En annan 
faktor som spelar in är vilka andra individer som tränar på gymmet då det är viktigt för 
respondenten att känna sig bekväm och att det inte ska vara något konstigt och tillgjort att träna. 
Ytterligare en faktor som spelar in för respondentens val, är att träningen ska göra nytta för 
respondentens välmående.  
 

4.10.2 Respondentens bild av Nautilus gym 
 
Respondentens bild av Nautilus gym var att det främst var muskelbyggare som tränade där. Efter 
att den intervjuade börjat träna insåg denne att denna bild inte alls stämde. Nautilus gym är ett 
gym med ett väldigt brett spektrum av olika typer av tränande, gamla som unga, väldigt 
vältränande till dem som bara vill röra lite på sig. Det som påverkade respondentens 
förväntningar på gymmet var dels egna förutfattade meningar samt annonser i tidningar med 
erbjudande från Nautilus gym. 
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4.10.3 Förväntningar på de fysiska faciliteterna hos Nautilus gym 
 
Den svarande trodde att det skulle vara svårt och krångligt att träna med olika maskiner och 
förväntade sig att det skulle vara ganska tråkigt att träna. Då respondenten kände till badhuset 
sedan tidigare kändes det inte som ett så stort steg att gå till Nautilus gym då det är beläget i 
samma byggnad. Respondenten blev mycket positivt överraskad då denne upplevde att det var 
mycket enklare att använda sig av maskiner i sitt tränande än vad denna förväntade sig. Dessutom 
ansåg respondenten att det var mycket roligare att träna på gym än väntat, vilket också förstärkte 
att respondentens förväntningar överträffades.  
 

4.10.4 Förväntningar på andra aspekter av medlemskapets erbjudande hos 
Nautilus gym 
 
Den intervjuade hade förväntat sig en hård miljö på gymmet med många fanatiska och 
exhibitionistiska kroppsbyggare, främst killar. Respondenten anser inte alls att dessa 
förväntningar, eller fördomar som denne benämner det, infriades vilket respondenten dock är 
glad över. Den intervjuade trivs mycket bra med den breda fördelningen av de tränande på 
Nautilus gym. 
 

4.10.5 Vad föredrar respondenten: 
 
Nya och fler träningsmaskiner kontra lägre månadsavgift/pris? 
 
Det respondenten skulle föredra av dessa två alternativ är ett lägre pris för möjligheten att träna 
då denne uppfattar det som en kännbar utgift men dock något som ändå är viktigt. 
  
Välkänt gym med bra rykte kontra ett närbeläget gym? 
 
För denna respondent är närhet till gymmet av stor vikt för att respondenten ska motivera sig att 
gå dit och därav skulle respondenten välja ett närbeläget gym framför ett välkänt gym. Dock 
måste gymmet ha ett någorlunda utbud. 
 
Ytterligare utökad service kontra lägre månadsavgift/pris? 
 
Respondenten finner ett lägre pris, för att träna, mer önskvärt än ytterligare service. 
 
Nya och fler träningsmaskiner kontra ett närbeläget gym? 
 
Då respondenten finner maskinutbudet bra som det är idag och anser att gymmets läge är av stor 
betydelse skulle denne föredra ett närbeläget gym.   
 
Väldigt generösa öppettider kontra lägre månadsavgift/pris? 
 
Respondenten finner att öppettiderna är av större vikt så att det inte blir en avgörande faktor om 
respondenten ska kunna träna eller ej. 
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4.11 Intervju med respondent 5 av de tränande 
 

4.11.1 Viktigaste faktorerna vid val av gymanläggning 
 
Den femte respondenten anser att den viktigaste faktorn är gymmets utbud, vad de har att 
erbjuda i form av träningsmaskiner och fria vikter. Därefter spelar gymmets läge en avgörande 
roll för valet av gymanläggning. Ytterligare en faktor av betydelse är vilken typ av klientel som 
tränar på gymmet. 
 

4.11.2 Respondentens bild av Nautilus gym 
 
Den bild respondenten hade av Nautilus gym innan denne började träna där var, att det var ett 
vanligt gym som till namnet var välkänt för denne. Nu, efter att respondenten börjat träna där, 
har uppfattningen ändrats då denne ser Nautilus som ett gym för gemene man i mycket större 
utsträckning snarare än ett gym för de riktigt extrema muskelbyggarna. Dessutom har 
respondenten större insikt om Nautilusmetoden som är en snabb och effektiv träningsform. Det 
som byggde upp respondentens förväntningar var vad vänner som tränade där hade berättat om 
gymmet, alltså genom word- of-mouth. 
 

4.11.3 Förväntningar på de fysiska faciliteterna hos Nautilus gym 
 
Respondenten förväntade sig att det skulle finnas träningsmaskiner i form av både konditions- 
och styrketräningsmaskiner samt att det skulle vara rent och fräscht på gymmet. Respondenten 
anser att Nautilus gym levde upp till dennes förväntningar och respondenten blev positivt 
överraskad av att luften är så fräsch och att träningslokalerna är så rymliga. Gällande faciliteterna 
uppfyllde de det respondenten förväntade sig, möjligtvis att gymmet hade lite fler maskiner än 
väntat vilket bara var positivt enligt respondenten.   
 

4.11.4 Förväntningar på andra aspekter av medlemskapets erbjudande hos 
Nautilus gym 
 
Det den intervjuade förväntade sig av instruktörerna var att de skulle kunna hjälpa till och visa 
hur de olika träningsmaskinerna fungerar samt finnas till hands vid eventuella funderingar. 
Gällande gruppträning hade den svarande inga direkta förväntningar då denne inte ämnade träna 
mer än styrketräning. Respondenten blev positivt överraskad av instruktörernas kunnande, 
dessutom blev respondenten överraskad av att det fanns så många fler olika träningsformer än 
ren styrketräning att tillgå.     
 

4.11.5 Vad föredrar respondenten: 
 
Nya och fler träningsmaskiner kontra lägre månadsavgift/pris? 
 
Respondenten finner det av stor vikt att ha en stort utbud av olika typer av träningsredskap så 
därav väljer denne det första alternativet med nya och fler maskiner. 
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Välkänt gym med bra rykte kontra ett närbeläget gym? 
 
Den intervjuade skulle välja ett välkänt gym med bra rykte då detta indikerar på att gymmet har 
ett bra utbud som de tränande är nöjda med. 
 
Ytterligare utökad service kontra lägre månadsavgift/pris? 
 
Ett lägre pris för att träna skulle respondenten i detta fall ha valt då denne inte är intresserad av 
annat än själva gymträningen. 
 
Nya och fler träningsmaskiner kontra ett närbeläget gym? 
 
Respondenten skulle i detta fall välja ett närbeläget gym för att slippa offra alltför mycket tid på 
att ta sig till och från gymanläggningen. 
 
Väldigt generösa öppettider kontra lägre månadsavgift/pris? 
 
Respondenten önskar ett lägre pris då denne finner att öppettiderna som de är idag räcker till gott 
och väl.  
 

4.12 Intervju med respondent 6 av de tränande 
 

4.12.1 Viktigaste faktorerna vid val av gymanläggning 
 
För den sjätte respondenten är utbudet av maskiner och gymmets lokalisering de viktigaste 
faktorerna att ta hänsyn till vid val av gymanläggning. Detta då respondenten finner det viktigt att 
få tillgång till bra maskiner samt att gymmet inte får ligga alltför lång från hemmet för att det inte 
ska vara en alltför stor prestation att först ta sig till själva anläggningen.    
 

4.12.2 Respondentens bild av Nautilus gym 
 
Respondenten hade en positiv bild av Nautilus gym innan denne började träna där då 
respondenten hört mycket gott om gymmet. Respondenten hade också föreställningen om att det 
inte skulle vara alltför många tränande på anläggningen vilket denne såg som någonting positivt 
då detta skulle innebära kortare väntetider för utnyttjandet av maskiner om några alls. Denna bild 
av Nautilus gym tycker respondenten inte har förändrats nämnvärt utan respondenten har 
fortfarande en positiv bild av gymmet efter att denne börjat träna där. Respondentens föräldrar 
har sedan länge tränat på Nautilus gym och varit mycket nöjda med gymmet. Föräldrarna har 
förmedlat detta till respondenten som därav också blev intresserad av att träna på Nautilus gym 
och provade. Efter det fastnade respondenten för Nautilus gym samt dess effektiva 
träningsmetod och har fortsatt träna där sedan dess.     

4.12.3 Förväntningar på de fysiska faciliteterna hos Nautilus gym 
 
De förväntningar som respondenten främst hade på de fysiska faciliteterna kretsade kring 
gymmets träningsmaskiner och att dessa skulle fungera på ett tillfredställande sätt. Den 
intervjuade finner att Nautilus gym till och med har infriat dennes förväntningar mer än väl och 
därav känner sig respondenten positivt överraskad. 

40



Nautilus- värdeskapande och kvalitet 

4.12.4 Förväntningar på andra aspekter av medlemskapets erbjudande hos 
Nautilus gym 
 
Respondenten kan inte erinra sig att denne hade några direkta förväntningar mer än på 
träningsmaskinerna så därav hade respondenten inga direkta förväntningar på andra områden. 
Denne blev dock mycket positivt överraskad av de duktiga instruktörerna på Nautilus gym som 
respondenten menar verkligen vet vad de håller på med. Därav anser respondenten att dennes 
förväntningar på Nautilus gym överträffades och är mycket nöjd med det. 

4.12.5 Vad föredrar respondenten: 
 
Nya och fler träningsmaskiner kontra lägre månadsavgift/pris? 
 
Den intervjuade personen finner, som tidigare framgått, att maskinutbudet är av mycket stor vikt 
och skulle därför önska nya och fler träningsmaskiner för att ytterligare utöka gymmets utbud.  
 
Välkänt gym med bra rykte kontra ett närbeläget gym? 
 
Respondenten skulle föredra att träna på ett välkänt gym med bra rykte då detta vanligtvis tyder 
på att gymmet har nöjda kunder och därmed ett bra och tillfredställande utbud. 
 
Ytterligare utökad service kontra lägre månadsavgift/pris? 
 
Utökad service är något som respondenten anser skulle vara tilltalande dock beroende på dess 
karaktär. Barnpassning exempelvis finner respondenten i dagsläget inte som något lockande just 
för denne men menar att det säkert skulle vara många som skulle uppskatta detta.  
  
Nya och fler träningsmaskiner kontra ett närbeläget gym? 
 
Återigen menar den svarande att maskinutbudet är av stor relevans för denne och därför skulle 
valet falla på nya och fler maskiner. 
 
Väldigt generösa öppettider kontra lägre månadsavgift/pris? 
 
Respondenten anser att öppettiderna är mer väsentliga än priset. Detta då respondenten inte vill 
vara alltför begränsad av gymmets öppettider utan önskar att kunna träna när det passar denne. 
 

4.13 Intervju med respondent 7 av de tränande 

 

4.13.1 Viktigaste faktorerna vid val av gymanläggning 
 
Respondentens val av gymanläggning påverkas främst av vilket utbud gymmet har att erbjuda, 
vad det finns för olika maskiner och redskap att tillgå på anläggningen. Därav följer gymmets 
läge, att det inte är lokalisering alltför långt bort från respondentens hem. Gymmets öppettider 
spelar också en avgörande roll för vilket gym den intervjuade väljer då denne inte vill att detta ska 
vara en faktor som begränsar tränandet. Ytterligare en aspekt som till viss del påverkar valet är 
vilka andra som tränar på gymmet.  
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4.13.2 Respondentens bild av Nautilus gym 
 
Respondentens bild av Nautilus gym var att det var en välkänd gymkedja men mycket mer än så 
visste inte respondenten. Efter att denne blivit medlem har respondenten förstått konceptet med 
Nautilusmetoden och de specialutformade träningsmaskiner som gymmet använder sig av. 
Respondentens bild av Nautilus gym nu, är att det är ett bra gym för gemene man, alltså ett gym 
för den breda massan snarare än ett gym främst inriktat på kroppsbyggare. Respondenten hade 
sedan tidigare viss varumärkeskännedom genom att denne sett annonser och reklam för Nautilus 
gym.  
 

4.13.3 Förväntningar på de fysiska faciliteterna hos Nautilus gym 
 

Förväntningar som respondenten hade var att det skulle finnas ett bra utbud av maskiner och 
redskap, det som en tränande skulle kunna förvänta sig. Respondenten hade inte direkt några 
förväntningar på hur rent och fräscht gymmet skulle vara. Denne blev dock positivt överraskad 
av att det var så fräscht på gymmet, både luftmässigt samt att det var rent och snyggt i lokalerna. 
Respondenten fann att det finns ett bra utbud av olika typer av träningsmaskiner, vilket denne 
anser vara mycket bra. Dock anser respondenten att utbudet av fria vikter är sådär, det skulle 
gärna få finnas tyngre vikter att tillgå.  
 

4.13.4 Förväntningar på andra aspekter av medlemskapets erbjudande hos 
Nautilus gym 
 
Då respondenten inte eftersträvade att träna i grupp hade denne inga större förväntningar på 
detta mer än att det skulle finnas lite olika typer av klasser. Gällande instruktörer hade 
respondenten inställningen att ingen direkt behöver en instruktör, ”det är ju bara att träna”. Den 
intervjuade blev positivt överraskad av Nautiluskonceptet, de specialbyggda Nautilusmaskinerna 
samt instruktörernas betydelse för tränandet. Detta dels då instruktörerna är viktiga för att 
instruera de tränande så de brukar maskinerna på ett korrekt sätt samt att de kan hjälpa till att 
sätta ihop ett bra träningsprogram utifrån den enskilda individens önskemål med träningen. 

4.13.5 Vad föredrar respondenten: 
 
Nya och fler träningsmaskiner kontra lägre månadsavgift/pris? 
 
Då gymmets utbud är av stor betydelse för respondenten skulle denne föredra nya och fler 
maskiner. 
 
Välkänt gym med bra rykte kontra ett närbeläget gym? 
 
Respondenten föredrar att gymmet är lokaliserat relativt nära hemmet för att undgå att offra 
alltför mycket tid och pengar på transport till och från gymmet. Dessutom menar respondenten 
att ett välkänt gym med bra rykte ofta lockar till sig mycket fler individer. Detta kan leda till 
väntetider för att utnyttja maskiner och redskap, särskilt vid vissa tidpunkter på dygnet, vilket inte 
är något som respondenten föredrar då denne hellre tränar när det inte är alltför många på 
anläggningen.  
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Ytterligare utökad service kontra lägre månadsavgift/pris? 
 
Den intervjuade finner inte att ytterligare utökad service är något som direkt skulle tillföra mer 
värde för denne då det är styrketräning som eftersträvas. Därav skulle respondenten hellre se ett 
lägre pris för att träna. 
 
Nya och fler träningsmaskiner kontra ett närbeläget gym? 
 
Respondenten finner att ett närbeläget gym lockar mer än vad fler maskiner gör då denne inte vill 
offra alltför mycket tid på transport till och från gymmet. Om gymmet var lokaliserat på ett 
betydligt avstånd skulle detta eventuellt kräva tillgång till bil eller andra transportmedel vilket i 
längden skulle bli kostsamt. Dessutom anser respondenten att det utbud av maskiner som finns 
idag är tillräckligt, möjligtvis att ett större utbud av fria vikter som komplement önskas.  
  
 
Väldigt generösa öppettider kontra lägre månadsavgift/pris? 
 
Generösa öppettider är något som respondenten finner mycket betydelsefullt för att träningen 
inte ska bli begränsad och lidande. Respondenten vill känna att denne i princip kan träna när 
denne känner för det. 
 

4.14 Intervju med respondent 8 av de tränande 
 

4.14.1 Viktigaste faktorerna vid val av gymanläggning 
 
Den viktigaste faktorn när respondent 8 väljer träningsanläggning är vilket utbud som finns, 
främst gällande olika typer av gruppträningar men även i form av vilka maskiner som finns att 
tillgå. Pris är även en avgörande faktor för valet av gym likaså gymmets lokalisering. Ytterligare en 
faktor av betydelse är att respondenten gärna ser att någon av dennes vänner eller bekanta tränar 
på samma gym så att respondenten har någon träningspartner att träna med vilket gör det hela 
mycket roligare. 

4.14.2 Respondentens bild av Nautilus gym 
 
Bilden respondenten tidigare hade av Nautilus var, att det är ett gym där majoriteten som 
tränande skulle består av äldre individer och pensionärer. Den svarande trodde även att gymmet 
enbart hade konditions och styrketräningsmaskiner, denne trodde alltså inte att det fanns 
möjlighet till gruppträning om så önskades. Respondenten överraskades dock positivt då denne 
insåg att Nautilus gym var ett gym för alla ålderskategorier med olika ändamål med dess träning 
samt att det på de flesta Nautilus gym finns tillgång till en rad olika typer av gruppträningar. 
Respondentens förväntningar grundade sig i vad andra individer som tränat där hade berättat för 
denne. 
 

4.14.3 Förväntningar på de fysiska faciliteterna hos Nautilus gym 
 
Den intervjuade hade inga större förväntningar på de fysiska faciliteterna mer än att det skulle 
finnas träningsmaskiner samt lite fria vikter. Respondenten anser dennes förväntningar på 
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Nautilus gym överträffades då det mesta kändes nytt, rent och fräscht samt att atmosfären kändes 
mycket trevligare än väntat.  
   

4.14.4 Förväntningar på andra aspekter av medlemskapets erbjudande hos 
Nautilus gym 
 
Då respondenten inte var medveten om att det fanns gruppträningar innan denne provtränade på 
Nautilus gym så fanns det inga förväntningar på denna del av erbjudandet. Gällande gymmets 
instruktörer hade inte den svarande några större förväntningar mer än att de skulle veta vad de 
höll på med och svara på eventuella funderingar kring träning. Respondenten var inte medveten 
om att det fanns möjlighet till gratis instruktioner som så önskades innan denne börjat träna där.  
Respondenten blev mycket positivt överraskad då gymmet hade ett ännu bredare utbud av olika 
konditions och styrkemaskiner, fria vikter samt att de även erbjöd ett brett utbud av olika 
gruppträningar. Det sistnämnda uppskattades väldigt mycket och var en stark bidragande faktor 
till att respondenten valde detta gym efter att ha provtränat där. Att Nautilus gym dessutom 
erbjöd gratis instruktioner till dess medlemmar var även det en mycket positivt bidragande faktor.    
 

4.14.5 Vad föredrar respondenten: 
 
Nya och fler träningsmaskiner kontra lägre månadsavgift/pris? 
 
Då respondenten finner att det finns nog med nya och till antalet tillräckligt många maskiner för 
denne, skulle ett lägre pris vara mer önskvärt. 
 
Välkänt gym med bra rykte kontra ett närbeläget gym? 
 
Respondenten skulle hellre välja ett närbeläget gym då det inte skulle erfordras så mycket tid och 
pengar att träna, då denne menar att den kan gå eller cykla till gymmet. Dessutom skulle 
respondenten troligtvis träna oftare om gymanläggningen låg nära hemmet.  
 
Ytterligare utökad service kontra lägre månadsavgift/pris? 
 
Om den utökade servicen skulle vara något av intresse för respondenten i form av erbjudande 
såsom kostrådgivning och olika intressanta föreläsningar gällande träning och välmående skulle 
respondenten välja detta. Det finns nog säkert många som skulle uppskatta barnpassning som en 
extra tjänst menar respondenten. 
 
Nya och fler träningsmaskiner kontra ett närbeläget gym? 
 
Respondenten skulle hellre välja ett gym som var lokaliserat nära dennes hem för att lättare ta sig 
till anläggningen och för att detta skulle leda till fler träningstillfällen för denne. 
 
Väldigt generösa öppettider kontra lägre månadsavgift/pris? 
 
Den tillfrågade skulle hellre se ett lägre pris för att träna än väldigt generösa träningstider då 
respondenten ändå inte finner det troligt att denne skulle träna alltför tidigt eller sent på dygnet, 
dock skulle det ses som mycket positivt med gruppträningspass även på helgen. 
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Sammanställning av respondenternas svar i den strukturerade delen av intervjuerna: 
 
Svarsalternativen sträcker sig från inte viktigt till mycket viktigt där inte viktigt har ett värde av 1 på 
skalan och mycket viktigt har ett värde av 5. 
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Svarsalternativen sträcker sig från inte viktigt till mycket viktigt där inte viktigt har ett värde av 1 på 
skalan och mycket viktigt har ett värde av 5. 
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5. Analys 
 

5.1 Tjänster 
 
Tjänsters komplexa natur gör att det finns ett flertal olika definitioner av vad en tjänst är för 
något. Många forskares definitioner liknar varandras i mångt och mycket, de håller dock ofta 
vissa nyansskillnader. Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) menade att tjänster besitter tre 
karaktärsdrag, dessa är icke-påtaglighet, tjänsters heterogena karaktär samt att 
tjänsteproduktionen och konsumtionen sker simultant. Författarna Lovelock & Gummesson 
(2004) diskuterade en fjärde beståndsdel till tjänstedefinitionen, nämligen tjänsters flyktighet. Med 
det menade de att tjänster inte anses kunna lagras, sparas återlämnas eller återsäljas. Tjänsters 
komplexitet gör att det är svårt att hitta en generell definition för att täcka in alla typer av tjänster. 
Nautilus gyms tjänster besitter karaktären av att de är icke-påtagliga. Det är inga typer av tjänster 
som ”går att ta på” till skillnad ifrån varor, där konsumenten till exempel kan känna, väga och 
mäta produkten. Nautilus gyms tjänster är till en hög grad heterogena. Detta då deras medlemmar 
använder sitt medlemskap på olika sätt, samt att de har olika mål med sin träning. Just detta är ett 
tydligt kännetecken för en tjänst, att konsumenten ofta deltar i produktionsprocessen. I Nautilus 
gyms fall handlar det om att tillsammans med kunden utforma träningsprogram efter individens 
specifika behov och förmåga. Därför ser tjänsten annorlunda ut medlem till medlem. Då det 
handlar om tjänsters oskiljbarhet stämmer detta väl in på Nautilus gyms tjänster, de tjänster som 
företaget tillhandahåller produceras simultant som de konsumeras. I Nautilus gyms fall motsäger 
sig egenskaperna hos deras tjänster det som bland annat Lovelock & Gummesson (2004) menar 
om tjänsters flyktighet. I denna del av deras tjänstedefinition menar författarna att tjänster bland 
annat inte går att lagra eller spara. Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985) menar även att de 
flesta tjänster inte går att testa innan produktionen. Teoretiskt sett skulle det vara möjligt att 
”frysa” sitt medlemskap för att vid senare tillfälle återuppta sin konsumtion av tjänsterna, på det 
sättet går det att argumentera för att vissa tjänster kan lagras och användas vid en senare tidpunkt. 
 

5.2 Gap 1: Ledningens uppfattning om kundernas förväntningar 
 
Enligt Parasuraman, Zeithaml & Berrys (1985) Gap-modell bestäms kundernas upplevda kvalitet 
av olika gap på företagets sida, som kan vara antingen positiva eller negativa. Med hjälp av 
modellen är det möjligt för företag att stänga dessa gap. Mest intressant för denna studie är Gap 
1, det gap som behandlar skillnaderna mellan kundernas faktiska förväntningar och 
företagsledningens uppfattningar av vad kunderna verkligen förväntar sig. Nautilus arbetar på ett 
medvetet sätt för att ta reda på vad deras kunder vill ha. Främsta verktyget för detta ändamål är 
de enkätundersökningar som företaget gör med de tränande på de olika gymanläggningarna i 
Sverige och utomlands. Informationen som inhämtats genom enkäterna lagras först i databaser, 
för att sedan bearbetas och analyseras. När materialet har analyserats värderas information och 
därefter tar ledningen beslut om och vilka åtgärder som skall vidtas. Grönroos (2002) skriver att 
ledningens felaktiga uppfattning om kundernas kvalitetsförväntningar bland annat kan bero på 
dålig eller obefintlig uppåtgående information ifrån företagets kontaktyta mot kunderna till 
ledningen. I Nautilus fall verkar det som att detta inte är något större problem. I 
Nautiluskonceptet ingår det att de tränande utan extra kostnad kan konsultera instruktörerna på 
gymanläggningarna med frågor rörande träning och kost. Detta ger företaget en naturlig och 
kontinuerlig kontakt med de tränande där de dagligen får ta del av kundernas behov, önskemål 
och tankegångar. Den informationen tar sedan instruktörerna med sig på de regelbundna 
personalmöten som varje anläggning håller. Framgår det då tydligt att det finns ett önskemål om 
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vissa förändringar hos den breda massan av de tränande så försöker Nautilusledningen 
genomföra dessa förändringar i den mån det är möjligt. 
 
Grönroos (1988) skriver att kundernas uppfattade kvalitet bestäms av vilken kvalitet de faktiskt 
upplever ställt mot vilka förväntningar de hade på tjänstekvaliteten. Enligt Grönroos uppnås en 
bra uppfattad kvalitet då den upplevda och förväntade kvaliteten matchar varandra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förväntad kvalitet

 
V
k
m
t
”
u
o
H
n
 

5
 
G
u
s
t
m
G
v
h
d
 
D
d
e
k
d
f
o
u
i
 

- Marknadskommunikation 
- Image 
- Word-of-Mouth 
- Kundbehov 
idare skriver Grönroos (1
valitetsomdömet trots att en t
odellen ”The Perceived Se

jänstekvalitet till största delen p
word-of-mouth” samt även k
ppger att de främsta sätten att
ch kampanjer. Detta är någo
ans Cederholm uppger att d
öjda kunder som sprider sina g

.3 Uppfattad kvalitet/up

rönroos (1988) gör ett försö
ppfattar. I artikeln menar Grö
om kunderna faktiskt upplever
jänsten innan de tagit del a
arknadskommunikation, imag
rönroos (1988) menar att de

arit orealistiskt höga. Detta tr
åller en hög nivå. Just detta är
el av tjänstekvaliteten bestäms

en upplevda kvaliteten har e
elen handlar om den tekniska
xempelvis kan vara tillgången 
valiteten som handlar om hur
etta bemötandet som kunde
unktion, som förstärker ett in
m företagets image. Grönroo
ndan lindrigare med mindre fe

 kundernas ögon straffas myck
Figur 6: ”The Perceived Service 
Quality” (Grönroos, 1988),  egen 
bearbetning (delar av figuren) 
988) att för högt uppskruvade förväntningar kan förstöra 
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undernas individuella behov. Representanterna för Nautilus gym 
 påverka kunderna är genom tidningsannonser, flygblad, affischer 
t som i detta fall tydligt bekräftar Grönroos (1988) påståenden. 
en kanske viktigaste marknadsföringskanalen för företaget är de 
oda intryck av Nautilus vidare till vänner och bekanta.  

plevd kvalitet 

k att förklara vad som utgör den kvalitet som konsumenterna 
nroos att den uppfattade kvaliteten inte bara består av den kvalitet 
, utan även av uppfattningen om vilken kvalitet som förväntats av 
v den. Förväntningarna bygger enligt Grönroos på företagets 
en som företaget utstrålar, dess rykte samt kundernas olika behov. 
n uppfattade kvaliteten kan bli lidande ifall förväntningarna har 
ots att den upplevda kvaliteten i vissa, rent objektiva avseenden 
 enligt Grönroos ett stort problem som företag möter, att en stor 
 subjektivt i konsumentens medvetande.  

nligt Grönroos (1988) tre urskiljbara beståndsdelar. Den första 
 kvaliteten, som är det som faktiskt har erhållits i utbytet, vilket 
till ett Nautilusgym. Den andra beståndsdelen är den funktionella 
 tjänsteleveransen har gått till. I Nautilusfallet är ett exempel på 

rna får av personalen. Den sista pusselbiten har en filtrerande 
tryck i en antingen positiv eller negativ bemärkelse. Det handlar 
s (1988) menar att ett företag som har en positiv image kommer 
laktigheter och dylikt. Ett företag som däremot har en dålig image 
et hårdare av kunderna än om de hade haft en bra image. 
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5.3.1 Kvalitetsförväntningar 
 
Undersökningen visar att de faktorer som påverkat de flesta tränandes kvalitetsförväntningar är 
annonser i dagstidningar, rekommendationer och beskrivningar av gymanläggningarna ifrån 
vänner och bekanta, genom att gymmet är välkänt och att de känner igen varumärket. Intrycket 
ifrån informationen som de tränande uppgav i intervjuerna var att många hade ganska höga 
förväntningar på kvaliteten. Främst förväntade sig dessa respondenter att det skulle finnas ett 
brett utbud av styrke- och konditionsträningsmaskiner samt ett visst utbud av fria träningsvikter. 
Vidare var förväntningarna höga på att gymanläggningen skulle vara ren, fräsch och ha bra luft. 
Andra förväntningar som märktes bland respondenterna var att de förväntade sig en viss hjälp av 
instruktörerna på plats samt att det skulle finnas ett utbud av andra träningsformer såsom 
spinning, boxercise et cetera. Bland de mer negativa förväntningarna märktes det att vissa av 
respondenterna hade fördomar om att atmosfären skulle vara förhållandevis hård, dominerad av 
fanatiska och exhibitionistiska kroppsbyggare. Andra farhågor som nämndes var att gymträningen 
på Nautilus gym skulle vara tekniskt svår, att det skulle ta lång tid att lära sig att träna rätt samt att 
det skulle bli ganska tråkigt att träna på gymmet. 
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5.4 Ledningens uppfattning om kundernas förväntningar på kvalitet/värde 
jämfört med vilken/vilket kvalitet/värde Nautilus kunder verkligen 
förväntar sig  
 
I den strukturerade delen av intervjuerna ställdes frågor till de tränande angående hur de värderade olika delar av 
gymträningskonceptet. Samma frågor ställdes till ledningspersonerna inom Nautilus gym, det vill säga hur de i sin 
tur bedömde att de tränande skulle svara på respektive fråga.  
 
De olika frågorna i kategorierna Image, den tekniska dimension/Exchange value och den funktionella 
dimensionen har placerats i respektive kategori baserat på våra uppfattningar om vilka frågor som skulle kunna 
sägas representera respektive kategori. Indelningen gjordes innan intervjuernas genomförande, allt efter 
resonemangen som redogörs för i kapitel 3.4. 

5.4.1 Image 
 
Välkänt gym med bra rykte: Ledningspersonerna inom Nautilus gym uppskattade att de tränande 
skulle ge gymanläggningens rykte ett värde av 4 av 5 möjliga. De tränande i sin tur gav samma 
fråga ett värde av 3.63 av 5 möjliga. 
 
Andra tränande: Vilka andra tränande som är medlemmar på gymmet var något som delade de 
tränande åt. Några ansåg att det var viktigt vilka andra som tränade på gymmet och nämnde detta 
specifikt under intervjuerna, medan andra inte tyckte att det hade någon betydelse alls. De 
samlade värdet från de tränande blev därför 2.75 av 5 möjliga. Nautilusledningen bedömde att de 
tränande skulle ge frågan ett värde motsvarande 3 av 5 möjliga. 

5.4.2 Teknisk dimension/Exchange value 
 
Geografiskt läge: Ledningen hade ett medelvärde på 3.5 av 5 när vikten av gymanläggningens 
geografiska läge beaktades. Tre av fyra intervjuade ledningspersoner inom Nautilus gym nämnde 
även anläggningens läge som avgörande i sin bedömning av vad deras tränande värdesätter vid val 
av gym. De tränande i sin tur hade ett medelvärde på 4 av 5 i bedömningen av anläggningens 
geografiska läge. Samtliga åtta tränande som intervjuades nämnde gymanläggningens geografiska 
läge som avgörande vid valet av gym. 
 
Priset: När vikten av pris beaktas stämmer ledningens uppskattning precis överens med hur viktigt 
de tränande anser att priset är vid val av gym. Medelvärde 3.75 av 5 möjliga var bedömningen. 
Däremot så visade intervjuerna på tydliga skillnader mellan ledningens uppfattning och de 
tränande när de absolut avgörande faktorerna för valet av gym lyftes fram. Samtliga fyra 
respondenter hos Nautilus gym betonade priset som avgörande för de tränandes val av gym. Av 
de tränande så nämnde endast en av åtta respondenter priset som mycket väsentligt valet av gym. 
 
Utbudet: Utbudet är ett samlat namn där flera av nedanstående rubriker ingår, exempelvis antal 
konditions- och styrketräningsmaskiner, om dessa är nya och moderna, utbudet av gruppträning 
och tillgång till instruktörer. Dessa rankades åtskiljda under intervjuerna men just det totala 
utbudet var något som samtliga respondenter inom Nautilusledningen bedömde som avgörande 
när människor väljer gymanläggning. Även de flesta av de tränande nämnde specifikt utbudet 
som avgörande för deras val av gym.     
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Antalet konditionsträningsmaskiner: Ledningspersonerna inom Nautilus gym bedömde vikten av 
antalet konditionsträningsmaskiner som 3.5 av 5 möjliga. De tränande ansåg att vikten av antalet 
konditionsträningsmaskiner motsvarades av 4 av 5 möjliga.  
 
Antalet styrketräningsmaskiner: De tränande ansåg att antalet styrketräningsmaskiner bar en vikt av 
3.5 av 5 möjliga, något som ledningspersonerna inom Nautilus gym precis förutsåg då även de 
hade ett medelvärde på 3.5. 
 
Fria träningsvikter: Nautilusledningen bedömde att vikten av fria träningsvikter på gymmet skulle 
bära en vikt av 3.75 av 5 möjliga för de tränande. De tränande själva ansåg att betydelsen av fria 
träningsvikter var 3.38 av 5 möjliga. 
 
Utbudet av gruppträning (spinning etc.): De tränande ansåg att utbudet av gruppträning bar en vikt av 
2.25 av 5 möjliga. Nautilusledningen däremot bedömde att de tränande skulle ge utbudet av 
gruppträning ett värde motsvarande 3.25 av 5 möjliga. 
 
Tillgång till instruktörer: Ledningspersonerna inom Nautilus gym bedömde att de tränande skulle ge 
tillgången till instruktörer en vikt motsvarande 4.25 av 5 möjliga. De tränande själva gav 
tillgången till instruktörer en vikt av 3.88. 
 
Kompetenta instruktörer: De tränande gav betydelsen av kompetenta instruktörer en vikt av 4.63, en 
siffra som nära på matchades av ledningspersonerna på Nautilus gym som bedömde att de 
tränandes siffra skulle vara 4.5 av 5 möjliga. Vid intervjuerna var instruktörernas kunskap något 
som lyftes fram speciellt av en av fyra ledningspersoner och av två av åtta tränande. 
 
 

5.4.3 Funktionell dimension/Use value 
 
Avbetalningsmöjligheter: Ledningspersonerna inom Nautilus gym gav möjligheter till 
avbetalningsplaner en vikt av 4 av 5 möjliga, sett ur de tränandes synvinkel. De tränande själva 
gav samma möjligheter en vikt motsvarande 3.13 av 5 möjliga. 
 
Öppettider: De tränande gav gymanläggningens öppettider en betydelse motsvarande 3.75 av 5 
möjliga. Ledningspersonerna bedömde att de tränande skulle ge öppettiderna en vikt av 4.5 av 5 
möjliga. Två av de tränande och även en av ledningspersonerna inom Nautilus gym betonade 
dock öppettiderna speciellt vid intervjuerna. 
 
Nya och moderna konditionsträningsmaskiner: Ledningspersonerna inom Nautilus gym uppskattade att 
de tränande skulle ge tillgången till nya och moderna konditionsträningsmaskiner en vikt av 3 av 
5 möjliga. De tränande i sin tur rankade betydelsen av ovan nämnda maskiner lite högre, mer 
exakt 3.75 av 5 möjliga. 
 
Nya och moderna styrketräningsmaskiner: Även i denna fråga bedömde Nautilusledningen att 
betydelsen för de tränande skulle uppgå till 3 av 5 möjliga. De tränande gav tillgången till nya och 
moderna styrketräningsmaskiner ett lite högre värde i form av 3.5 av 5 möjliga. 
 
Rena och fräscha omklädningsrum/duschutrymmen: De tränande ansåg att vikten av rena och fräscha 
omklädningsrum/duschutrymmen innehade ett värde av 3.75 av 5 möjliga. Nautilusledningen i 
sin tur bedömde att de tränande skulle ranka frågan högre och hade därför ett värde på 4.5 av 5 
möjliga. Just frågan om rent och fräscht på gymanläggningen var något som tre av fyra 
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respondenter inom Nautilusledningen betonade som särskilt viktigt under intervjuerna när de fick 
frågan om vad de trodde att de tränande ansåg vara betydelsefullt i valet av gym. 
 
Rena och fräscha träningslokaler: Både de tränande och ledningspersonerna inom Nautilus gym gav 
betydelsen av rena och fräscha träningslokaler ett värde av 4.5 av 5 möjliga. Som nämns under 
ovanstående fråga var renlighet och fräscha lokaler något som Nautilusledningen särskilt 
betonade under intervjuerna. 
 
Musikens betydelse: När frågan om musikens betydelse på gymmet ställdes så svarade både de 
tränande och ledningspersonerna inom Nautilus gym att musiken hade en klar betydelse som 
komplement till träningen. Dock såg ingen av de båda parterna frågan som avgörande för valet av 
gymanläggningen. Både de tränande och ledningspersonerna gav musiken ett värde av 3.25 av 5 
möjliga. 
 
Gympersonalens bemötande: Bemötandet från personalen på gymmet var något som nämndes 
specifikt vid intervjuerna och det var ledningspersonerna inom Nautilus gym som var mest 
noggranna med att betona bemötandet som viktigt. De tränande i sin tur nämnde inte 
personalens bemötande som avgörande vid val av gymanläggning i samma utsträckning men 
rankade ändå frågan så högt som 4.75 av 5 möjliga. Ledningspersonernas motsvarande 
uppskattning av de tränande var 4.5 av 5 möjliga. 
 
Gympersonalens tillgänglighet och vilja att hjälpa till: Både de tränande och Nautilusledningen gav denna 
fråga en betydelse motsvarande 4.5 av 5 möjliga. Även denna fråga betonades av 
ledningspersonerna inom Nautilus gym som betydelsefull. 
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5.5 Analysmodell av respondenternas svar i form av medelvärde, i den 
strukturerade delen av intervjuerna: 

  Nautilus management Nautilus kunder
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Snittvärde av medelvärden kategori för kategori 
 
 Nautilusledning Tränande
Teknisk dimension 3.75 3.67 
Funktionell dimension 3.97 3.88 
Image 3.50 3.19 
 
Nautilus ledning 
 
Nautilusledningens medelvärden från frågorna ur den tekniska dimensionen resulterade i ett 
samlat medelvärde på 3.75. När alla medelvärden ur den funktionella dimensionen adderades och 
dividerades till ett samlat medelvärde blev resultatet 3.97. Det samlade medelvärdet för frågorna 
under Image gav ett värde på 3.50.  
 
De tränande 
 
De tränandes medelvärden från frågorna ur den tekniska dimensionen resulterade i ett samlat 
medelvärde på 3.67. När alla medelvärden ur den funktionella dimensionen adderades och 
dividerades till ett samlat medelvärde blev resultatet 3.88. Det samlade medelvärdet för frågorna 
under Image gav ett värde på 3.19. 
 

5.6 Upplevd kvalitet/upplevt värde 
 

5.6.1 Teknisk kvalitet/Exchange value 
 
Rent generellt upplevdes den tekniska kvaliteten/värdet som mycket högt. Framförallt 
förvånades de flesta tränande av instruktörernas höga kompetensnivå samt förmåga att hjälpa 
medlemmarna med sin träning. Det faktum att instruktörerna fanns tillhands för att se till att 
rörelserna utförs korrekt i maskinerna samt att de kan hjälpa till att utforma träningsprogram 
uppskattades av flertalet respondenter. Det generösa utbudet av funktionella konditions- och 
styrketräningsmaskiner var en annan faktor som upplevdes som högkvalitativt. På den negativa 
sidan märktes det att någon respondent önskade sig fler och tyngre fria vikter. Gällande den 
tekniska kvaliteten i allmänhet verkar det som om att den har överträffat eller åtminstone infriat 
de förväntningar som respondenterna hade innan de började träna på Nautilus gym. 
 

5.6.2 Funktionell kvalitet/Use value 
 
De tränande hade allmänt lite lägre förväntningar på den funktionella kvaliteten i jämförelse med 
den tekniska i den semistrukturerade delen av undersökningen. Majoriteten av de tränande 
upplevde gymmiljön som ren, fräsch och med bra luft. De flesta uttryckte även en viss förvåning 
över att personalen var så trevlig som den är samt att de ofta finns tillhands i de fall då de 
tränande behöver hjälp med någonting. De tränande uttryckte en stor tacksamhet mot att de utan 
extra kostnad kunde boka in träningspass tillsammans med en instruktör. En respondet uttryckte 
det som att det var helt avgörande för dennes val utav gymanläggning att denne kostnadsfritt fick 
prova på att träna ett styrketräningspass innan personen behövde bestämma sig för om denne 
skulle teckna ett medlemskap i Nautilus gym. Vissa tränandes farhågor om att träningen på 
Nautilus skulle vara svår, tråkig samt karaktäriseras av ett förhållandevis hårt klimat vändes över 
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till att de märkte att träningen var relativt enkel och smidig, samt att gymmets medlemmar bestod 
av hela spektrat ifrån ungdomar till pensionärer. 

5.6.3 Image 
 
De tränandes bild av Nautilus gym skiljde sig mycket sinsemellan, i intervjuerna framgick det att 
de flesta hade en positiv bild av Nautilus gyms verksamhet. De flesta tränandes bild baserades på 
vilken typ av personer som de trodde tränade på Nautilusgymmen. Några hade bilden av Nautilus 
som ett gym där de flesta kunder var pensionärer medan andra trodde att det var ett gym som 
främst befolkades av kroppsbyggare. Andra tydliga drag var att många kände till företagets 
logotyp samt namn och därigenom hade uppfattningen att det var ett framgångsrikt gym. Någon 
respondent kände till den speciella Nautilusmetoden innan och visste därigenom om dess 
fördelar som snabb och effektiv träningsmetod.  
 

5.7 Förmåner kontra upplevda uppoffringar 
 
Teorin gällande värdeskapande enligt Ravald & Grönroos (1996) tar bland annat upp att 
kundvärde kan skapas på olika sätt och att det finns två huvudsakliga tillvägagångssätt för detta. 
Det ena sättet är att addera mer värde till den befintliga produkten/tjänsten på något sätt. Den 
andra vägen att gå för att skapa värde är genom att på något sätt minska kundernas upplevda 
uppoffrande.  
 
Enligt teorin gällande värdeskapande finns det mängder av olika definitioner av kundvärde men 
det går dock att urskilja vissa generella likheter. En av de vanligaste definitionerna som bland 
annat Ravald & Grönroos (1996) använder sig av, är förhållandet mellan de förmåner och de 
upplevda uppoffringar som ett erbjudande medför.  
 

Customer value = Benefits/Sacrifices  
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Kotler (2003) har gått steget längre och specificerat fyra olika kategorier av förmåner, eller värde 
som han benämner det, samt fyra olika kategorier av upplevd uppoffring, kostnader enligt hans 
benämning, som tillsammans utmynnar i det upplevda/levererade kundvärdet (customer 
delivered value). Denna undersökning utgår till viss del från Kotlers uppdelning av värde 
(förmåner) och kostnader (upplevda uppoffringar) i utformningen av undersökningsfrågor som 
ligger till grund för empirin, då ett antal frågor ställdes till respondenterna med hänsyn till detta.  
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Figur 8 : “Determinants of customer-delivered 
value” (Kotler, 2003, s. 60) 
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a uppoffringar, är pris och läge uppoffringar som troligtvis väger 
av valdes dessa för att representera upplevda uppoffringar. Pris som 
 monetär kostnad medan gymmets lokalisering kan passa in under 
ader. Med avseende på värde, förmåner, användes maskinutbudet, 
ch generösa öppettider vid jämförandet. Fler och nya maskiner hör 
 med bra rykte stämmer in under imagevärde, ytterligare utökad 

de och likaså kan generösa öppettider räknas till denna kategori. 

rån värde kategorierna samt faktorerna från kostnadskategorierna 
tt kunna se vilket Nautilus kunder föredrog, mer förmåner eller 
ar, för att öka det upplevda kundvärde för dem. Utifrån de 
rde detta, där värde ställdes mot kostnader, går det att utläsa att de 

erna på Nautilus gym, i de flesta situationer, föredrog ett minskat 
 ytterligare förmåner. De åtta respondenterna av de tränande på 
 likadana frågor gällande förmåner och uppoffringar. Utifrån dessa 

lt 40 frågorna som besvarades var det i 25 fall som respondenten 
de och i 15 fall som de föredrog ytterligare förmåner.  

itet gällande minskade uppoffringar, alltså att gymmet är lokaliserat 
ch att det är enkelt att ta sig dit. Detta kan utläsas i svaren de 
ande förmåner kontra upplevda uppoffringar. Dessutom kan detta 
del av intervjuerna där de tränande själva, utan förutbestämda 
de avgörande faktorerna är när de väljer gym. På denna 
lla respondenterna av de tränande att gymmets lokalisering var en 
ymanläggning. Enligt denna undersökning är troliga orsaker till att 
 pass tungt att de tränande inte vill offra alltför mycket tid på att ta 
 önskar att gymanläggningen är belägen nära dennes hem. Detta för 
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att det inte ska vara en alltför stor prestation att ta sig till och från anläggningen. Därav verkar det 
även handla om motivering till att gå och träna. Om gymmet är placerat relativt nära den 
tränandes hem eller att det åtminstone är lätt att ta sig till träningsanläggningen så menar 
respondenterna att det skulle vara lättare att ta sig iväg till träningen och därmed skulle de 
troligtvis träna oftare. Därav, om gymmet är placerat relativt nära den tränandes bostad eller 
eventuellt dennes arbetsplats, krävs mindre tidsmässig upplevd uppoffring, alltså lägre tids 
kostnader. Även energikostnad och psykiska kostnader kan i detta fall minskas om respondenten 
upplever att det krävs mindre för att motivera sig till att träna om gymmets allokering passar den 
tränande. I undersökningen framkom även att gymmets läge delvis var en kostnadsfråga då de 
tränande inte heller önskar betala alltför mycket enbart på transport till och från gymmet.  Om 
gymmet är lokaliserat relativt nära dennes hem behöver denne inte använda sig av dyra 
transportmedel utan kan gå eller cykla till och från träningen, vilket då minskar de monetära 
kostnaderna. 
 
Utav de olika alternativen till ökat värde, förmåner, är det främst imagevärdet som skulle öka det 
totala kundvärdet och därmed i sin tur öka det upplevda/levererade kundvärdet för de tränande 
som intervjuades. Detta då de flesta svar gällande ökade förmåner handlade om image då 
respondenterna ansåg att ett välkänt gym med bra rykte var något som var väsentligt för dem. 
Detta resultat stärks även från den strukturerade delen av undersökningen där gymmets rykte 
samt hur välkänt gymmet är rankades relativt högt. Det som i denna undersökning framstår som 
en trolig orsak till att image är av stor vikt är att det har betydelse vilka andra typer av människor 
som tränar på anläggningen. Anledning till det är att de tränande vill trivas på gymmet och för att 
känna att de passar in, det ska inte vara något tillgjort och konstigt att träna. En annan viktig del i 
gymmets goda rykte är att detta indikerar på att gymmet har ett bra träningsutbud samt kunnig 
personal som de tränande, på gymmet med gott rykte, är nöjda med. En nackdel som dock 
nämns i detta samanhang är att ett välkänt gym med bra rykte ofta lockar till sig mer tränande och 
därmed kan bidra till väntetider för att utnyttja maskiner och andra redskap på gymmet, särskilt 
vid vissa tidpunkter. 
 
När dessa faktorer, närbeläget gym och välkänt gym med bra rykte, ställdes mot varandra visade 
det sig dock att just i detta avseende var ytterligare förmåner, i form av imagevärde, något som 
värderades högre och som därmed skulle bidra till ett ökat upplevt kundvärde för de tränande i 
högre utsträckning.   
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5.8 Kopplingen mellan kvalitet och värde 
 
Håkansson & Prenkert (2004) diskuterar värden i tjänstesammanhang. Författarna menar att 
aktörer deltar i utbyten för att i slutändan skapa värde.  
 

Teknisk 
kvalitet 

Funktionell 
kvalitet 

 
 
 
 

Exchange 
value 

 
Use 
value 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actor 

Image 

Actor 

I modellen menar författarna att det genom
värdet är ”Exchange value”, som är värdet av
utbyts mot pengar. ”Use value” är det värd
som införskaffas. Författarna av denna u
Prenkerts (2004) modell och Grönroos (19
har tydliga kopplingar till Grönroos tekni
som Grönroos benämner som funktionell
begrepp, medan författarna av denna upps
resonera för att de egentligen talar om sam
värde.  
 
I fallet med Nautilus gym handlar Exchan
tecknar medlemskap i ett Nautilus gym i
tillhandahåller. Det vill säga tillgången till t
cetera. Utbytesvärdet blir priset som kunde
Use value/funktionell kvalitet i sin tur hand
tjänsten har levererats. Grönroos menar a
kontakt mellan företag och dess kunder k
varandra vid bedömandet utav tjänstekvalit
 
Use value/den funktionella kvaliteten påve
vilka andra som tränar på gymanläggninge
gymanläggningarna tenderar att vilja trän
identifiera sig med. En del tränande hade
fyllda av exhibitionistiska kroppsbyggare, 
farhågor visade sig vara osanna så steg d
Nautilus gym riktar sig till den breda mass
sig mångt och mycket i spridninge
Nautilusanläggningarna. Däri ligger förmo
hittat ett koncept som tilltalar dels de som
Figur 9: ”Two value creation processes related to 
business exchange activity”, (Håkansson & Prenkert, 
2004, s. 92) sammankopplad med Grönroos kvalitets 
dimensioner (1988),  egen earbetning 
 utbytesaktiviteter skapas två typer av värde. Det ena 
 det som faktiskt utbyts, oftast i form av tjänster som 

et som uppstår då aktören skapar nytta av de resurser 
ppsats ser en tydlig koppling mellan Håkansson & 
88) resonemang om upplevd kvalitet. Exchange value 

ska kvalitet och Use value har stora likheter med det 
 kvalitet. Författarna till dessa artiklar använder olika 
ats menar att kopplingen är så pass stark att det går att 
ma fenomen, vare sig det benämns som kvalitet eller 

ge value/teknisk kvalitet exempelvis om kunder som 
 utbyte mot tillgången till de tjänster som företaget 
räningsmaskiner, konditionsmaskiner, gruppträning et 
rna betalar för att få tillgång till Nautilus gyms tjänster. 
lar om det som Grönroos (1988) beskriver som ”hur” 
tt i sammanhang där tjänsteleveransen innebär en tät 
ommer kunderna som utnyttjar tjänsterna att påverka 
eten, detta stämmer väl in på fallet med Nautilus gym.  

rkas i mångt och mycket hos den enskilde individen av 
n samt hur många andra som tränar. De tränande på 
a på gym som har ett klientel som de själva kan 
 farhågor om att Nautilusanläggningarna skulle vara 
därför tvekade de till att börja träna där. När dessa 
eras bedömning av kvaliteten på just denna punkt. 
an av träningsintresserade människor, detta avspeglar 
n i ålder bland medlemmarna på de olika 

dligen mycket av Nautilus framgångsrecept, att de har 
 tränar lite ”när det passar” samt även de som tränar 
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flera pass i veckan. Ett annat exempel på något som förmodligen skulle påverka Use value/den 
funktionella kvaliteten i negativ bemärkelse är om Nautilusgymmen skulle vara extremt 
välbesökta. Detta skulle förlänga tiden som de tränande skulle behöva spendera i 
gymanläggningen samt att de skulle komma ur sin träningsrytm och eventuellt bli lite kalla och 
stela mellan övningarna. 
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6. Slutsats och diskussion      
 

6.1 Förekommer det några skillnader i Nautilus gyms managements 
uppfattning om värdeskapande ur kundernas synvinkel och vad deras 
kunder faktiskt uppfattar som värdeskapande. Om det förekommer 
skillnader, vilka är då dessa? 
 
Som analysavsnittet vittnar om visade intervjuerna med ledningspersonerna inom Nautilus gym 
och de tränande på Nautilusanläggningarna i Örebro på en klar samstämmighet. Överlag visade 
sig Nautilusledningen ha en god uppfattning om vad deras tränande värdesätter kring sitt 
tränande på gym. Givetvis förekom skillnader i svaren till vissa av frågorna men i de aspekter som 
lyftes fram som avgörande för valet gymanläggning så var skillnaderna i svaren allt som oftast 
marginella.  
 
På frågorna under den tekniska dimensionen/Exchange value hade de tränande ett samlat 
medelvärde på 3.67 av 5 möjliga. Nautilusledningens uppskattning av vad de tränande skulle svara 
motsvarades av ett samlat medelvärde på 3.75. Vid intervjuerna visade sig ett par faktorer under 
den tekniska dimensionen/Exchange value vara helt avgörande för de tränandes val av 
gymanläggning. Även ledningspersonerna inom Nautilus gym betonade dessa faktorer som visade 
sig vara gymanläggningens geografiska läge samt vilket utbud som anläggningen hade. Just läget 
och utbudet får anses vara grundläggande delar vid valet av gym och därför är det föga 
överraskande att de rankades högt under intervjuerna. Mer anmärkningsvärt visade sig istället 
inställningen till priset vara bland de tränande. Även om Nautilusledningen lyckades att precis 
bedöma de tränandes inställning till priset i den strukturerade delen av intervjun så var svaren 
annorlunda i den semistrukturerade delen av intervjun. Samtliga fyra respondenter i 
Nautilusledningen betonade här priset som betydelsefullt för de tränande i valet av 
gymanläggning medan endast en av åtta respondenter bland de tränande lyfte fram priset som 
avgörande. Sammanfattningsvis under den tekniska dimensionen/Exchange value så går det inte 
att neka till att Nautilusledningen med sitt samlade medelvärde om 3.75, mot de tränandes 3.67, 
verkar ha en bra förståelse för vad de tränande håller som värdeskapande i den tekniska delen av 
utbytet/erbjudandet. 
 
Vid besvarandet av frågorna under den funktionella dimensionen/Use value hade de tränande ett 
samlat medelvärde på 3.88 av 5 möjliga. Nautilusledningens uppskattning av vad de tränande 
ansåg motsvarades av ett samlat medelvärde på 3.97. De faktorer som visade sig ha störst 
betydelse under den funktionella dimensionen/Use value var personalens tillgänglighet och 
bemötande gentemot de tränande. Denna aspekt var något som Nautilusledningen betonade 
särskilt under intervjuerna och som även bekräftades av de tränande genom högt rankade svar i 
den strukturerade delen av intervjuerna. Vidare lyfte ledningspersonerna inom Nautilus gym fram 
betydelsen av att ha rena och fräscha lokaler, såväl i omklädningsrum/duschutrymmen som i 
träningslokalerna. Här visade intervjuerna med respondenterna att om dessa inte ursprungligen 
hållit denna faktor som avgörande så var det något som hade varit en positiv upplevelse kring 
deras möte med Nautilus gym och nu var något som sågs som betydelsefullt. Även under den 
funktionella dimension/Use value visade sig Nautilusledningen ha en bred förståelse för vad de 
tränande värdesätter kring sin träning.  
 
Vad gäller Image så visade intervjuerna på att de tränande uppskattar ett välkänt gym med bra 
rykte men kanske inte ser det som avgörande för sitt val av gym. Nautilusledningen uppskattade 
att de tränande skulle ranka gymanläggningens rykte lite högre än vad de gjorde. Vilka andra 
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tränande som var medlemmar på gymmet var något som delade de tränande åt. Vissa 
respondenter höll det som viktigt medan andra inte brydde sig alls. Resultatet blev ett medelvärde 
på 2.75 av 5 möjliga bland de tränande. Detta matchades av Nautilusledningen som bedömde att 
de tränande skulle ge svaret 3 av 5 möjliga. 
 

6.2 Vad värdesätter Nautilus gyms kunder högst i samband med sitt 
tränande, ett minskat upplevt uppoffrande eller ytterligare förmåner? 
 
Utifrån intervjuer med medlemmar från de tre Nautilus gymmen i Örebro har det framkommit 
att Nautilus medlemmar värdesätter ett minskat upplevt uppoffrande i högre utsträckning än 
ytterligare förmåner i samband med sitt tränande. Denna slutsats grundar sig på de direkta frågor 
gällande ytterligare förmåner kontra minskat upplevt uppoffrande som ställdes i samband med 
intervjuerna. De tillfrågade tränande önskar alltså inte i första hand ett utökat maskinutbud, mer 
service, längre öppettider utan de värdesätter högre att gymmet är placerat nära deras hem samt 
att kostnaden för att träna minskar.   
 
Anledningar till att de tränande värdesätter ett minskat upplevt uppoffrande högre kan bero på 
att människor idag i allt större utsträckning är väldigt tidspressade. Många individer har höga krav 
på sig själva och ambitioner att nå en framgångsrik karriär vilket ofta kräver mycket tid. 
Dessutom bildar många familj, vilket också tar mycket tid i anspråk. Om sedan transporter till 
och från arbetsplatser, skola, dagis och barnens fritidsaktiviteter adderas till detta så har större 
delen av dagen redan tagits i anspråk. Det som först blir en av de lidande faktorerna i detta 
sammanhang kan mycket väl vara människors tillfälle till motion, särskilt om 
träningsanläggningen är belägen en bit bort från hemmet. Individen upplever helt enkelt att 
denne inte har den tid som olika former av träning samt transport till och från träningen tar i 
anspråk. Däremot om träningsanläggningen är beläget på ett rimligt avstånd så att transporten till 
och från gymmet inte kräver alltför mycket tid, alltså att de upplevda uppoffringarna inte är 
alltför stora, skulle nog fler träna och dessutom skulle troligtvis en del av dem som tränar idag, 
träna oftare. 
 
Nautilus gyms tids och resultat- effektiva träningskoncept, Nautilusmetoden, där individen är 
tänkt att genomföra sitt träningspass på 20-25 minuter en till två gånger per vecka, kan också ses 
som ett minskat upplevt uppoffrande både i form av tid och motivation. Detta då träning för 
många människor är något nödvändigt ont som vanligtvis uppfattas uppta för mycket tid. 
Träningspasset i sig är intensivt och relativt krävande, men det snabba och effektiva 
genomförandet av passet genererar ett övervägande värde i sammanhanget och därmed kan det 
ses lättare att motivera sig till.  
 
Ytterligare en anledning till att de tränande föredrar ett minskat uppoffrande kan vara att många i 
dagens samhälle har det ganska knapert ekonomiskt sett. Höga medlemsavgifter för att kunna 
träna kan för många vara en kännbar utgift. Om dessutom individen inte har alltför mycket fritid 
avstår eventuellt denne från att teckna ett medlemskap då denne eventuellt upplever att 
kostnaden för att träna är högre än det erhållna värdet från de tillfällen individen hinner träna. 
Skulle den upplevda uppoffringen minska, i form av lägre pris, är det troligt att fler individer 
skulle börja träna. Dessutom är det troligt att redan befintliga medlemmar som inte utnyttjat sitt 
medlemskap särskilt intensivt skulle förlänga sitt medlemskap i högre utsträckning.      
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6.3 Diskussion kring image 
 
De senaste åren har vi allt tydligare sett att företag har insett vikten av varumärket som strategiskt 
konkurrensmedel. Detta har lett till att företag har satsat mer och mer på sitt varumärke och de 
värden/egenskaper som kan ”byggas in” i det. Då den tekniska kvaliteten på produkter inte 
skiljer sig särskilt mycket mellan olika konkurrenter blir just imagen som företaget vill utstråla allt 
viktigare. Företagen försöker bygga en image kring företaget, varumärket och sina produkter som 
tilltalar den tilltänkta målgruppen. I mångt och mycket handlar det inte längre om att 
tillhandahålla den ”bästa” produkten, utan om att skapa en image som tilltalar målgruppen och 
som den kan identifiera sig med och känna sig stolt över att tillhöra. Givetvis är produktens 
kvalitet av central betydelse, men det som i slutändan avgör en konsuments val är om företaget 
lyckas fånga in kunden med hjälp av en tilltalande image. Nautilus gym har inte på ett tydligt sätt 
byggt in en viss image i sitt varumärke, däremot har de en tydlig image som i mycket stor 
utsträckning baseras på de tränande på de olika Nautilusanläggningarna. Imagebärarna är de 
medlemmar på gymanläggningarna som sprider budskapet vidare till vänner och bekanta. Detta 
avspeglas väl i intervjuerna där de flesta av respondenterna uppger att deras bild av Nautilus gym 
i stor utsträckning baseras på vad personer i deras närhet har berättat om gymmet. Nautilus har 
en egen snabb och effektiv träningsmetod som passar väl in i dagens samhälle där människors 
kanske knappaste resurs är tid. Detta är något som företaget skulle kunna bygga in tydligare i sin 
varumärkesprofilering och i imagen i största allmänhet. Intrycket är att många inte känner till 
Nautilusmetoden och dess fördelar innan de kontaktar företaget för att undersöka vilket utbud 
som de tillhandahåller. I sina återkommande kampanjer vore det en god idé om Nautilus gym 
vävde in budskapet med den snabba och effektiva Nautilusmetoden för att på så sätt tydliggöra 
den stora fördelen med att träna på ett Nautilusgym jämfört med andra gymanläggningar. 
 

6.4 Diskussion kring Use/Exchange value kopplat till funktionell/teknisk 
kvalitet 
 
I denna undersökning har kopplingarna mellan Håkansson & Prenkerts (2004) ”Exchange value” 
och Grönroos tekniska kvalitet samt mellan ”Use value” och den funktionella kvaliteten gjorts. 
Tankegångarna har dock även gått till att handla om att det skulle gå att argumentera för att dessa 
förhåller sig tvärtom till varandra än vad som har argumenterats för i denna uppsats. Det skulle 
innebära att Exchange value egentligen motsvaras av den funktionella kvaliteten och att Use value 
i sånt fall motsvaras av den tekniska kvaliteten.  
 

Funktionell 
kvalitet? 

Teknisk 
kvalitet? 

 
 
 
 
 
 

Exchange 
value 

Use 
value 

 
 
 

Actor 

Affärsutbytes-
kontexten  

Actor

 
 
 
 
 
 

Figur 10: ”Two value creation processes related to 
business exchange activity”, (Håkansson &  Prenkert, 
2004, s. 92) egen bearbetning 
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Vilka är argumenten för att det skulle kunna förhålla sig på det viset? I Håkansson & Prenkerts 
(2004) modell sker interaktionen mellan två aktörer i kontexten av ett affärsutbyte. Därför menar 
vi att det skulle kunna fungera att säga att värdet av det som kommer ut av aktiviteterna kring det 
faktiska utbytet sker i kontexten av interaktionen mellan olika aktörer. Värdet representeras i 
sådant fall av det som ingår i det som Grönroos (1998) benämner som funktionell kvalitet. Det 
handlar om på vilket sätt och hur väl själva utbytesrelationen har gått till tillväga. Use value som 
enligt Håkansson och Prenkert (2004) skapas av aktören som har bytt till sig en resurs skulle i 
sådant fall motsvaras av Grönroos (1988) tekniska kvalitet, alltså vad som faktiskt har utbytts. 
Håkansson och Prenkert (2004) menar att det är upp till aktören att skapa nytta av den 
införskaffade resursen, och att den kan och ofta används i kombination med resurser som 
införskaffats igenom andra affärsutbytesrelationer. Detta skulle exemplifierat kunna vara en 
konsument som köper el hos ett elbolag och kombinerar detta med exempelvis eldrivna 
produkter som denne har införskaffat hos andra leverantörer. I detta fall visas det tydligt hur 
konsumenten dels får ett värde av att han blir väl bemött, får hjälp att hitta rätt produkter och så 
vidare, detta skulle vara exchange value, alltså det funktionella värdet. Det andra värdet skapas av 
att konsumenten har införskaffat en resurs som denne kan skapa nytta av, antingen ensamt eller i 
kombination med resurser som har införskaffats i andra affärsutbytesaktiviteter. Om betraktaren 
däremot väljer att se Håkanssons och Prenkerts (2004) modell jämfört med Grönroos (1988) 
funktionella och tekniska dimension som författarna i denna uppsats har gjort, är det lätt att 
ifrågasätta hur exempelvis ett trevligt bemötande ifrån den ena aktören till den andra i 
beståndsdelen ”use value” skulle kunna kombineras med exempelvis ett trevligt bemötande som 
aktören får ifrån en annan aktör i en annan utbytesrelation. Ett annat frågetecken är hur stort Use 
value hos den enskilde aktören blir, som motsvaras av den funktionella dimensionen, om det 
värdet bestäms helt av aktören för sig. Enligt Grönroos (1988) handlar den funktionella 
dimensionen om ”hur” utbytet har gått tillväga, detta involverar i allra högsta grad andra aktörers 
agerande i affärsutbytesrelationerna. Vi menar att det då skulle vara svårt att se hur den enskilde 
aktören kan skapa det värdet utan att ta hänsyn till hur andra aktörer har agerat i 
utbytesrelationerna.  
 
 
Tjänsters komplexa karaktär gör att det är ett intressant men samtidigt svårt ämne att studera. En 
vanligt förekommande beståndsdel i tjänsters definition är den heterogena karaktären hos de 
flesta tjänster. Tjänster ser alltsomoftast olika ut beroende på vem som köper den och vilka 
behov och önskemål denna individ har. Detta gör att det är mycket svårt att ge alla tjänster en 
enhetlig definition. Detta har gjort att vissa karaktärsdrag som kännetecknar många tjänster 
används vid generaliseringar kring tjänstedefinition. Som en följd passar definitionerna vissa 
tjänster bättre medan de inte passar så väl in med andra typer av tjänster. Idag består många 
tjänster av en icke påtaglig del och en del som innehåller vissa fysiska attribut för att kunderna 
skall kunna utnyttja tjänsterna. Samtidigt som varor i allt större utsträckning ackompanjeras av 
tillhörande tjänster. I fallet med Nautilus gym och de tjänster som de tillhandahåller är det 
extremt svårt att passa in företaget under de befintliga definitionerna av tjänster. En betydande 
del av Nautilus tjänster består av ytterst påtagliga element såsom träningsmaskiner och 
konditionsmaskiner, utan dessa skulle Nautilus gym inte kunna bedriva sin verksamhet. Med 
detta vill vi ge uppmärksamhet åt att gränsen mellan vad en vara och vad en tjänst är blir allt mer 
diffus. I framtiden kommer eventuellt behovet av att definiera varor och tjänster som olika 
fenomen vara borta. I och med utvecklingen blir det allt svårare för företag att definiera sig som 
ett renodlat varu- eller tjänsteproducerande företag, då deras produkter i allt större utsträckning 
kommer att innehålla en mix av de båda typerna. 
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Avslutningsvis anser författarna att kopplingen mellan begreppen tjänstekvalitet och värde med 
hjälp av Grönroos (1988) och Håkansson & Prenkerts (2004) modeller fungerar väl för att erhålla 
ett värdemått som liknar det som Grönroos använder för kvalitetsbedömning. Det faktum att 
kopplingen i sig kan tolkas på olika sätt, se diskussionen ovan, visar dock på att den inte är helt 
friktionsfri. Resultatet blir att resonemangen som förs i uppsatsen utgör förslag på hur de skulle 
kunna tolkas tillsammans och inte står som några direkta sanningar. Med andra ord, en koppling 
som öppnar för en möjlighet att kunna diskutera problematiken med att mäta värdeskapande i 
tjänstesammanhang och kunna ge ett förslag på hur detta skulle kunna göras.  
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Bilaga 1 

Intervjuunderlag till intervju med Hans Cederholm 
 
Bakgrund 
 
Kort presentation av respondenten: Namn och roll inom företaget samt hur länge respondenten 
har varit inom företaget.  
 
Lite kort om Nautilus gym organisationen och vilka ägarförhållanden som råder. 
 
Affärsidé, vision- övergripande strategi? 
 
Vilken är Nautilus gyms primära målgrupp? Eventuellt även sekundär osv. 
 
Värdeskapande 
 
Varför ska man träna på Nautilus gym? Vad kommer jag som tränande att fastna för när jag 
börjar träna på Nautilus gym? 
 
Hur arbetar Nautilus gym med att kontinuerligt utveckla vad man har att erbjuda? 
 
Hur arbetar Nautilus gym med att ta reda på vad de tränande värdesätter när de väljer gym? 
 
Hur använder sig Nautilus gym av den information som erhålls i föregående fråga? 
 
Vad tror Ni på Nautilus gym att de tränande värdesätter vid valet av gym, med allt vad det 
innebär? Allt från gymmets läge till andra attribut.  
Försök att ge 10 exempel och rangordna dessa efter hur viktiga Ni på Nautilus tror att de är för 
de tränande. 
 
Vad ser Nautilus gym som sina huvudsakliga konkurrensfördelar och hur väl stämmer dessa 
överens med vad som listats som viktigast här ovan? 
 
Generellt sett, vad tror Ni på Nautilus gym att de tränande värdesätter högst, ett ökat antal 
kringprodukter/tjänster eller minskat upplevt uppoffrande vid träning? 
 
  
 
 
 
 



 Bilaga 2 

Intervjufrågor till Nautilus gyms platschefer 
 
 
1. Kort presentation av respondenten: Namn och roll inom företaget samt hur länge 
respondenten har varit inom företaget.  
 
2. Arbetar Ni (Nautilus gym) med att kontinuerligt utveckla vad ni har att erbjuda? 
 
3. I sånt fall, på vilket sätt? 
 
4. Arbetar Ni (Nautilus gym) med att ta reda på vad de tränande värdesätter när de väljer gym? 
 
5. Vilka metoder använder ni för att ta reda på detta? 
 
6. Hur använder Ni (Nautilus gym) er av den information som erhålls? 
 
7. Vem tar det slutgiltiga beslutet om att en förändring skall ske? (Top management eller av 
management på plats?) 
 
8. Vilka tror du är era kunders viktigaste faktorer när de ska välja gymanläggning? (Rangordna) 
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Kön:  Man Kvinna Bilaga 3 
 
Ålder:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Hur viktigt tror du att 
gymanläggningens  
geografiska läge är för Nautilus gyms 
kunder? 
 
 
2. Hur viktigt är priset för kunderna då 
de ska  
välja gymanläggning? 
 
 
3. Hur viktig är möjligheten till olika  
avbetalningsplaner på avgiften? 
 
 
4. Hur viktigt är det att 
gymanläggningen  
är välkänd och har bra rykte? 
 
 
5. Hur viktigt är det för kunderna vilka  
andra människor som tränar på 
gymanläggningen? 
 
 
6. Hur viktiga är öppettiderna när 
Nautilus gyms  
kunder väljer gymanläggning? 
 
 
7. Hur viktigt är antalet 
konditionsträningsmaskiner  
(ex löpband) vid val av gymanläggning? 
 
 
8. Hur viktigt är det att 
konditionsträningsmaskinerna  
är nya och moderna? 
 
 
9. Hur viktigt är antalet 
styrketräningsmaskiner? 
 

 
 
 
 

 

 

  
  Inte viktigt Mycket viktigt  Ingen åsikt
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10. Hur viktigt är det att 
styrketräningsmaskinerna är nya och 
moderna? 
 
 
11. Hur viktigt är det att det finns ”fria 
vikter” på gymanläggningen? 
 
 
12. Hur viktigt är utbudet av 
gruppträning (ex spinning)? 
 
 
13. Hur viktigt är det med fräscha 
omklädningsrum/duschutrymmen vid 
val av gymanläggning? 
 
 
14. Hur viktigt är det att  
träningsutrymmena i gymanläggningen 
är rena och fräscha? 
 
 
15. Hur viktigt är det med tillgång till 
instruktör? 
 
 
16. Hur viktigt är det att instruktören är 
välutbildad? 
 
 
17. Hur viktig tror du att musiken som 
spelas på anläggningen är för era 
kunder? 
 
 
18. Hur viktigt är bemötandet hos 
personalen på gymmet? 
 
 
19. Hur viktig tror du att personalens 
tillgänglighet och vilja att hjälpa till i 
olika ärenden är för era kunder? 
    

 



Bilaga 4 

Intervjufrågor till de tränande 
 
 
1. Vilka är de viktigaste faktorerna när du väljer gymanläggning? (Rangordna) 
 
2. Vad hade du för bild av Nautilus gym innan du blev medlem? + Följdfråga 
 
3. Vilka faktorer påverkade vilka förväntningar du hade? (ex reklam) 
 
4. Vilka förväntningar hade du på de fysiska faciliteterna hos Nautilus gym? (ex maskiner, 
duschrum och möjligheter till gruppträning) 
 
5. Hur tyckte du att Nautilus gym levde upp till dessa förväntningar? 
 
6. Vad hade du för förväntningar på andra aspekter av erbjudandet såsom t.ex. hur bra 
gruppträningen var, eller hur duktiga instruktörerna var? 
 
7. Hur tyckte du att Nautilus gym levde upp till dessa förväntningar? 
 
 
Ytterligare värde vs minskat upplevt uppoffrande 
 
 
Vad föredrar respondenten: 
 
8. Nya och fler maskiner kontra lägre månadsavgift/pris? 
 
9. Välkänt gym med bra rykte kontra ett närbeläget gym? 
 
10. Ytterligare utökad service i form av exempelvis barnpassning, kostrådgivning etc kontra lägre 
månadsavgift/pris? 
 
11. Nya och fler maskiner kontra ett närbeläget gym? 
 
12. Väldigt generösa öppettider kontra lägre månadsavgift/pris? 
 



   
   
   
   
   
   
   

Kvinna  Bilaga 5 
 
 
 
 
Inte viktigt Mycket viktigt Ingen åsikt 
   

   
   
   
   
   
   
  
 

Kön: Man 
 
 
Ålder: 
 
 
 
1. Hur viktigt är gymanläggningens 
geografiska läge för dig? 
 
 
2. Hur viktigt är priset när du väljer 
gymanläggning? 
 
 
3. Hur viktig är möjligheten till olika 
avbetalningsplaner på avgiften för dig? 
 
 
4. Hur viktigt är det att 
gymanläggningen du väljer är välkänd 
och har bra rykte? 
 
 
5. Hur viktigt är det för dig vilka andra 
människor som tränar på 
gymanläggningen? 
 
 
6. Hur viktiga är öppettiderna när du 
väljer gymanläggning? 
 
 
7. Hur viktigt är antalet 
konditionsträningsmaskiner (ex 
löpband) när du väljer gymanläggning? 
 
 
8. Hur viktigt är det för dig att 
konditionsträningsmaskinerna är nya 
och moderna? 
 
 
9. Hur viktigt är antalet 
styrketräningsmaskiner när du väljer 
gymanläggning? 
 
 
10. Hur viktigt är det för dig att 
styrketräningsmaskinerna är nya och 
moderna? 
      



                   Bilaga 5
 

Inte viktigt Mycket viktigt Ingen åsikt

   
  

 
11. Hur viktigt är det för dig att det finns 
”fria vikter” på gymanläggningen? 
 
 
12. Hur viktigt är utbudet av 
gruppträning (ex spinning) när du väljer 
gymanläggning? 
 
 
13. Hur viktigt är det med fräscha 
omklädningsrum/duschutrymmen när 
du väljer gymanläggning? 
 
 
14. Hur viktigt är det för dig att  
träningslokalerna i gymanläggningen är 
ren och fräsch? 
 
 
15. Hur viktigt är det med tillgång till 
instruktör när du väljer gymanläggning? 
 
 
16. Hur viktigt är det för dig att 
instruktören är välutbildad? 
 
 
17. Hur viktig är musiken som spelas på 
anläggningen för dig? 
 
 
18. Hur viktigt är bemötandet hos 
personalen på gymmet för dig? 
 
 
19. Hur viktig är personalens 
tillgänglighet och vilja att hjälpa till i 
olika ärenden för dig? 


