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Sammanfattning 
 
Uppsatsen utreder var eventuella svagheter finns i processen att nå kundnöjdhet genom intern 

marknadsföring i ett mindre tjänsteföretag. 

 

Teorierna som tillämpats beskriver och sammanfattar hur tjänsteföretag genom intern 

marknadsföring med dess aktiviteter motiverar och stödjer de anställda till ett serviceinriktat 

arbete med stort kundintresse. Interaktionen tjänsteleverantör och konsument emellan anses 

vara av stor betydelse för upplevt kundvärde hos konsumenten. Därmed påverkar den interna 

marknadsföringen den uppnådda kundnöjdheten i tjänsteföretaget. 

 

Uppsatsen har genom fallstudier i två liknande tjänsteföretag undersökt var eventuella 

svagheter i respektive företags interna processer har uppstått. Detta genom att studera 

företagens interna marknadsföringsstrategier samt utreda hur dessa påverkat personalens 

interaktiva uppträdande ur kundens synvinkel.  

 

Personalintervjuer med anställda på olika nivåer i företagen samt kundenkäter ligger till grund 

för uppsatsens empiri. Dessa uppgifter har efter jämförelse med tillämpade teorier analyserats 

och bidragit till uppsatsens resultat och slutsatser. 

 

Studien har uppvisat att processen att uppnå kundnöjdhet genom intern marknadsföring i ett 

tjänsteföretag innehar diverse mindre svagheter vilka gemensamt bidrar till reducerad 

kundnöjdhet. Därmed bör ett tjänsteföretag vara medvetet om hur betydande samtliga 

understödjande aktiviteter är för att uppnå motiverad och engagerad personal. Detta för att i 

slutändan erhålla nöjda kunder. 
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1. Inledning 

Inledningen tar upp problembakgrund, problemformulering samt syfte med denna uppsats.  

 

1.1 Problembakgrund 

De senaste åren har det internationellt sett skett en enorm tillväxt inom tjänstemarknaden. En 

förklaring till progressionen är övergångarna till tjänsteekonomi runt om i världen (Kotler 

2002, s. 33). Även konkurrensen har stärkts och tilltagit ur ett globalt perspektiv till följd av 

kundernas ökade krav och informationsbehov (Grönroos 2004, s. 22). Förändringarna på 

tjänstemarknaden har medfört att de tekniska lösningar som erbjuds kunden inte är tillräckliga 

utan behöver omfattas av ytterligare mervärde (Grönroos 1992, s. 3). Därför finns det i dagens 

samhälle ständiga krav på nya och mer utvecklade tjänster (Kotler 2002, s. 7) 

 

”En tjänst är en aktivitet eller serie aktiviteter av mer eller mindre abstrakt slag 

som normalt, men inte nödvändigtvis, äger rum i interaktion mellan kunden och 

tjänsteföretagets medarbetare och/eller fysiska tillgångar eller varor och/eller 

system som tillhör tjänsteleverantören. Det tillhandhålls som lösningar på 

kundens problem.” (Grönroos 1992, s. 29) 

 

Det som är mest kännetecknande för en tjänst och ett tjänsteföretag är konsumentens 

samarbete med tjänsteleverantören. Denna interaktion mellan konsument och tjänsteleverantör 

anses ha stor betydelse för kundens bedömning av tjänstens kvalitet och därmed av kunden 

uppfattat mervärde. (Kotler et al., 2002, s. 547) Med hänvisning till den ökade globala 

konkurrensen poängteras därför allt oftare kundrelationens viktiga betydelse för att uppnå 

kundnöjdhet i ett tjänsteföretag (Kotler 2002, ss. 7-9).  

 

Det finns ett flertal teorier beträffande hur intern marknadsföring skapar en service- och 

kundinriktad attityd hos de anställda i ett tjänsteföretag (Grönroos 2003, s. 80). Dessa teorier 

syftar på att den interna marknadsföringen innehåller ett antal aktiviteter vars ändamål är att 

stärka och motivera de anställda till servicemedvetenhet (Grönroos 2004, s. 365). 

Aktiviteterna innefattar stöd från ledningen, personalvård, utbildning, informationsstöd samt 

tekniskt stöd (Grönroos 2004, ss. 377-380). Intern marknadsföring med dess olika aktiviteter 
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anses följaktligen bidraga till förbättrad kvalitet vad gäller tjänsteföretagens serviceleverans. 

Detta då de anställda motiveras till ett kundorienterat arbete (Kotler et al. 2002, s. 547). 

 

Ett tjänsteföretag utvecklar sin interna marknadsföring genom kvalitetsarbete och support till 

de anställda. De interna aktiviteterna tros leda till att de anställda känner tillfredställelse över 

sin roll i företaget och därmed motiveras till ett kundorienterat arbete. Den interaktiva 

marknadsföringen blir med detta påverkad då de anställdas serviceinriktade hantering av 

externa kunder uppnår allt högre kvalitet med ökat kundvärde som följd (Kotler et al. 2002, s. 

546).  

 

Sammanfattningsvis menar uppsatsens författare att en medveten intern marknadsföring med 

framstående interaktiv marknadsföring som följd, är ett tillvägagångssätt för företaget att 

påverka kundens upplevda nöjdhet. Det vill säga att intern marknadsföring inleder en process 

som i slutändan eventuellt särskiljer företaget i konkurrensen om kunderna på tjänste-

marknaden. Men frågorna författarna ställer sig; finns det eventuella problem i processen att 

genom intern marknadsföring försöka uppnå kundnöjdhet och var uppstår i sådana fall dessa 

problem? 

 

1.2 Problemformulering 

Var förekommer eventuella problem i processen att nå kundnöjdhet genom intern 

marknadsföring i ett mindre tjänsteföretag? 

1.3 Syfte 

Med denna kandidatuppsats har studiens författare avsett att undersöka i vilka delar eventuella 

brister oftast uppstår i processen att nå kundnöjdhet genom intern marknadsföring. Detta 

genom att studera två mindre tjänsteföretag och granska var eventuella svagheter i respektive 

företags interna processer har uppstått. Författarna har undersökt Wasa Health & Racket 

Clubs och nJoy Täbys interna marknadsföringsstrategier samt utrett hur dessa påverkat 

personalens interaktiva uppträdande ur kundens synvinkel.  
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2. Metod 

I detta avsnitt beskrivs kortfattat författarnas tankegångar angående upplägg och utförande 

av de undersökningar som ligger till grund för denna uppsats. Därefter följer något mer 

ingående förklaringar till gjorda metodval. 

 

2.1 Datainsamling 

Författarna har valt att använda deduktiva metoder vid insamling av informationsunderlag till 

denna undersökning som är av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. 

 

Deduktiv metod innebär att man utifrån existerande teorier beskriver undersökningsenheten 

och därmed inte skapar någon ny teoretisk kunskap (Hartman 1998, ss. 129-141). Deduktiva 

metoder har därmed brukats då endast befintliga teorier tillämpats. De teorier som av 

författarna ansågs vara mest relevanta, sammanställdes efter granskning till en teoretisk 

referensram. Författarna anser inte att uppsatsen hade gynnats mer av att tillämpa metoder 

som formar nya teoretiska modeller. Detta med hänseende till att det redan fanns ett flertal 

användbara teorier vilka lämpade sig för denna undersökning. 

 

Kvalitativ forskning involverar relativt få undersökningsobjekt eller situationer och har 

därmed ett relativt begränsat omfång (Denscombe 2000, ss. 205-206). Kvantitativ forskning 

har i sin tur en tendens att redogöra för mer storskalig forskning med större kvantiteter 

(Denscombe 2000, s. 205). Kvantitativ samt kvalitativ forskning har bidragit till insamlad data 

för denna uppsats. Den kvalitativa forskningen innebär att djupare undersökningar genom 

personliga intervjuer bland få intervjuobjekt har utförts. Den kvantitativa forskningen är 

uppbyggd av kundenkäter med många objekt och därmed ej några djupgående frågor.  

 

Empirin i denna uppsats består av primärdata insamlad från intervjuer och enkäter. Befintliga 

teorier, litteratur samt forskningsartiklar tillhör den sekundärdata som nyttjats. Den insamlade 

sekundärdatan ligger till grund för utformningen av de undersökningar som använts för att 

erhålla primärdata.  
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2.2 Fallstudier 

Målsättningen med fallstudier är att klarlägga det generella genom att studera det enskilda. 

Fördelar med fallstudier anses vara att tillvägagångssättet medför att företeelser kan studeras i 

detalj och därmed undersökas på djupet (Denscombe 2000, ss. 41-42). Undersökningens 

fallstudier har genomförts på två träningsanläggningar. Författarnas avsikt var att undersöka 

var eventuella svagheter finns i respektive företags interna process att nå kundnöjdhet genom 

intern marknadsföring. Detta genom att studera de anställdas servicefärdigheter ur ett 

kundperspektiv och jämföra erhållen empiri med tillämpbara interna marknadsföringsteorier. 

Därmed ansågs att slutsatser kunde dras om var i processen eventuella brister lättast uppstår 

vad gäller att uppnå kundnöjdhet genom intern marknadsföring i ett mindre tjänsteföretag. 

 

2.3 Urval 

Tillfällighetsurval innebär att forskaren väljer respondenter helt ur bekvämlighetssynpunkt, 

”första bästa som finns till hands”, då denne oftast har begränsade resurser vad gäller tid och 

pengar (Denscombe 2000, ss. 24-25). Med hänvisning till det stora antalet respondenters 

åsikter som fordrades i uppsatsens enkätundersökning valdes respondenter med 

tillfällighetsurval. Respondenter till genomförda kundenkätundersökningar valdes därmed 

utifrån vilka kunder som fanns till hands under de tidsperioder undersökningarna avsågs 

utföras på respektive träningsanläggning.  

 

Vid urval av intervjuobjekt utgick författarna ifrån att de ville ha en bred bild av de två 

företag som ingick i studien. Därmed tillämpades ett subjektivt urval. Subjektivt urval betyder 

att forskaren medvetet väljer de informationskällor som förmodas ge mest central data. Oftast 

har forskaren redan en viss kännedom om de företeelser som avser undersökas. Fördelen med 

detta subjektiva urval är att det tillåter forskaren att på djupet närma sig de 

undersökningsobjekt vars särskilda kvaliteter antas vara värdefulla för undersökningen 

(Denscombe 2000, s. 23). 

 

Därmed handplockades informanter med olika positioner i vardera företag. Detta då de 

anställda med sina olika positioner inom verksamheten förmodades förse undersökningen 

med värdefull data. Med detta avsågs; en person på ledningsnivå, en med anläggnings-

ansvar/platschef eller motsvarande, en heltidsanställd samt en instruktör/timanställd.  
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2.4 Intervjuer 

Intervjuer medför att djupgående insikter i ämnet erhålls även då dessa bygger på information 

från ett färre antal informanter (Denscombe 2000, s. 132). Författarna menade att 

undersökningen med studiens syfte i åtanke, tjänade på att erhålla material som gav mer 

ingående kunskaper i ämnet och ansåg därför intervjuer som en gynnsam undersöknings-

metod. 

 

Strukturerade intervjuer innebär att forskaren har en i förväg uppgjord lista med frågor och 

stark kontroll över svarens utformning då respondenten erbjuds en begränsad uppsättning 

svarsalternativ. De semistrukturerade intervjuer medför en mer öppen kommunikation mellan 

forskare och respondent. Respondenten tillåts i dessa intervjuer utveckla sina idéer och tala 

utförligare inom de förutbestämda ämnena. Ostrukturerade intervjuer innebär att forskaren 

ingriper så lite som möjligt och att den intervjuade därmed har ytterligare möjligheter att 

utveckla sina tankegångar. De semistrukturerade och ostrukturerade intervjuerna inbjuder i 

regel till mer djupgående undersökningar än de mer strukturerade (Denscombe 2000, ss. 134-

136). 

 

Intervjuerna i denna undersökning är uppbyggda på ett semistrukturerat sätt. En färdig lista 

med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras har därmed nyttjats. Flexibilitet 

vad gäller ämnenas ordningsföljd har dock tagits hänsyn till. Därigenom har informanten 

uppmuntrats att utveckla sina synpunkter gällande de ämnen som behandlats. Då de utvalda 

informanterna förmodades förfoga över mycket information som annars skulle förbises, 

valdes denna något mer ostrukturerade metod.  

 

Ljudupptagningar medför en fullständig dokumentation av det som diskuteras under intervjun 

(Denscombe 2000, s. 145). Författarna valde därför att vid samtliga intervjuer använda en 

inspelningsanordning och i efterhand dokumentera insamlad information i skriftlig form. 

 

2.5 Enkäter 

Om många respondenters åsikter fordras är enkätundersökningar den effektivaste och minst 

tidskrävande metoden (Denscombe 2000, s. 126). Kundnöjdhet med dess konkreta parametrar 
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innebär att fordrad information är tämligen okomplicerad och relativt koftfattad. Därför 

ansågs en enkätundersökning vara ett lämpligt tillvägagångssätt för införskaffandet av data till 

denna studie. Noggranna förberedelser gjordes och när analysprocessen väl var i gång, kunde 

resultaten skådas relativt omgående. 

 

I utförda enkätundersökningar på Wasa Health & Racket Club och nJoy Täby, deltog 60 

stycken respektive 76 stycken respondenter. Dessa respondenter är medlemmar på respektive 

träningsanläggning och fanns tillhands vid undersökningarnas genomförande. Efter utförda 

undersökningar beräknades medelvärdet av dessa kunders åsikter. Detta genom att utifrån 

kundenkätens skalenliga svarsalternativ omvandla erhållna svarsresultat till numeriska värden. 

Dessa värden sammanfördes därefter till två slutgiltiga undersökningsresultat, en för varje 

anläggning. 
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3. Teori 

Teoridelen innehåller de befintliga teorier som ligger till grund för uppsatsens undersökning 

och verkar som underlag till uppsatsens senare analys. Teoridelen inleds med en introduktion 

av intern marknadsföring, därefter följer beskrivningar av behandlade beroende variabler 

vilka den teoretiska referensramen utgår ifrån. 

 

3.1 Intern marknadsföring 

Enligt Kotler et al. (2002, s. 546) riktar ett framgångsrikt tjänsteföretag blicken både på de 

anställda och på dess kunder. Produktiva företag har förstått att det är endast genom bra 

service som man kan uppnå kundtillfredsställelse och att detta i sin tur leder till bra resultat. 

Resonemanget innebär att det krävs mer än extern marknadsföring, (det vill säga de fyra p:na 

- pris, plats, produkt och påverkan), och därmed att företaget bör satsa även på intern och 

interaktiv marknadsföring för att uppnå sina mål. 

 

”Service profit chain”, figur 1, är en modell vilken skildrar hur företagets förtjänst anknyter 

till personal- och kundtillfredsställelse, det vill säga hur intern, extern och interaktiv 

marknadsföring samverkar med samt påverkar varandra. 

 

 

Figur 1: ”Service Profit Chain”-modell 
Källa: Kotler et al. (2002, s. 546) 

 

Modellen innebär att om företaget utvecklar dess interna marknadsföring genom 

kvalitetsarbete och intensiv support, motiveras de anställda till ett kundorienterat arbete. 

Genom att de anställda känner motivation och tillfredställelse med sin yrkesroll leder det i sin 

tur till ökad produktivitet i arbetet. Den interaktiva marknadsföringen blir därmed mer 

effektiviserad och den serviceinriktade hanteringen av externa kunder uppnår ännu högre 
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kvalitet. Företaget i fråga erhåller i och med detta högre kundnöjdhet (Kotler et al. 2002, s. 

546). 

 

Den interna marknadsföringen handlar enligt Grönroos (2004, s. 365) om samspelet inom 

företaget samt tanken att personalen är företagets första, interna, marknad. Det innebär att de 

anställda motiveras att fungera som ett enhetligt lag vars uppgift är att erbjuda serviceinriktad 

hantering av externa relationer med kunder och andra parter. Det är därmed viktigt att 

samtliga anställda i företaget är inställda på ett kundorienterat arbete, det vill säga inte bara de 

i personalstyrkan som har den huvudsakliga kontakten med företagets kunder (Kotler et al. 

2002, s. 547).  

 

Enligt Grönroos (2004, s. 369) innebär begreppet intern marknadsföring att bästa sättet att 

motivera personalen till att bli tjänstvillig och inriktad på kundtillfredsställelse är att använda 

ett målinriktat program där olika aktiviteter och processer samordnas i en intern 

marknadsföring. Detta anser Grönroos (2004, ss. 366-367) har utvidgat företagens 

personalpolitik ur tre avseenden: 

o Personalen är en första, intern, marknad för företagets erbjudanden liksom målgrupp 

för dess externa marknadsföring. Detta betyder att allt som en tjänsteleverantör gör för 

sina externa kunder, först upplevs och utvärderas av den egna personalen. Om de 

anställda inte tror på de löften som ges i externa marknadsföringsaktiviteter samt inte 

upplever att de har de färdigheter som behövs för att kunna agera som förväntat; kommer 

de inte att vara kompetenta nog att agera på så vis att den interaktiva marknadsföringen 

får avsedd effekt.  

o Alla personalinriktade satsningar och interna processer ska aktivt, koordinerat och 

målinriktat kombineras med den interaktiva marknadsföringen i kundrelationen.  

Här menas att interna satsningar ska inriktas på att behålla och förbättra företagets 

externa resultat.  

o Betoning av vikten att ge den interna servicen samma kundinriktade inställning som 

till de externa kunderna. Arbetskamraterna ska inte behöva utsättas för undermålig 

service, då detta leder till att det blir betydligt svårare för dem att i sin tur erbjuda god 

service åt företagets externa kunder. 
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Grönroos (2004, s. 368)  menar att grundtanken med intern marknadsföring är att de interna 

relationerna mellan företaget och dess personalgrupper måste fungera effektivt innan företaget 

kan lyckas nå sina mål på de externa marknaderna. 

 

3.1.1 Interna processer  

Grönroos (2004, ss. 370-371) anser att den interna marknadsföringen kan stärkas med två 

slags ledningsprocesser: attitydutveckling och kommunikationsstyrning. Framgångsrik intern 

marknadsföring kräver effektiv attitydutveckling och samtidigt stöd för kommunikations-

styrning. Attitydutveckling är en kontinuerlig process, medan kommunikationsstyrning kan 

vara något mer tillfälligt där informationsverksamheten inträffar vid lämpliga tidpunkter 

(Grönroos 2004, ss. 370-371). Interna aktiviteter såsom ledningens stöd, personalvård, 

utbildning, informationsstöd och tekniskt stöd understödjer dessa interna processer (Grönroos 

2004, ss. 377-380). 

 

Ballantyne (2004) menar att förutom de nyligen nämnda ledningsprocesserna är 

kunskapsutveckling genom målinriktad intern marknadsföring av högsta vikt. Med detta 

menas att underförstådd kunskap i organisationen stärks och utvecklas till uttalad kunskap och 

övergår till att bli nya arbetsrutiner. Målet med denna kunskapsutvecklande process är liksom 

de två tidigare nämnda; serviceinriktad och motiverad personal. 

 

 

 

Figur 2: Egen modell – Interna processer 
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3.1.1.1 Attitydutveckling 

Med attitydutveckling menar Grönroos (2004, ss. 370-371) att personalens serviceattityder 

och deras motivation att vara kundmedvetna måste vårdas. Den attitydutvecklande aspekten 

av intern marknadsföring understöds av aktiviteter gentemot personalen innefattande 

ledningens stöd, personalvård och utbildning (Grönroos 2004, ss. 377-380). 

 

3.1.1.1.1 Ledningens stöd 

Framgångsrik intern marknadsföring innehåller flera moment. För en fortlöpande intern 

process menar Grönroos (2004, ss. 377-378) att stöd från ledning och avdelningschefer är 

nödvändigt. Stödet kan exempelvis innebära att personalen görs delaktig i planering och 

beslut samt att ledningen främjar ett öppet och inspirerande internt klimat med aktiv 

uppmuntran till personalen. Parallellt bör ledningen även se till att samtliga anställda erhåller 

feedback, information och tvåvägskommunikation (Grönroos 2004, ss. 377-378). 

 

3.1.1.1.2 Personalvård 

Det är viktigt att företaget får tag i lämplig personal och lyckas få dem att stanna kvar i 

företaget. Bra intern marknadsföring börjar med rekrytering och anställning enligt Grönroos 

(2004, ss. 379-380). Arbetsbeskrivningar, karriärplanering, bonussystem och stimulans-

program liksom andra verktyg i personalvården bör användas av företaget för att understödja 

den interna marknadsföringens mål. Belöning av anställda för goda insatser är därutöver ett 

viktigt redskap i den interna marknadsföringen (Grönroos 2004, ss. 379-380). 

 

3.1.1.1.3 Utbildning 

Utbildning är grundläggande i en fungerande intern marknadsföring. Det är viktigt att 

utveckla och främja gynnsamma attityder gentemot en servicestrategi, även att utveckla och 

förbättra kommunikation, försäljning och servicefärdigheter bland de anställda (Grönroos 

2004, ss. 376). Utbildningens uppgift är bland annat att genomsyra de anställda med 

värderingar och inrikta deras uppmärksamhet på sådant som är av betydelse för 

verksamhetens framgång (Normann 2000, ss. 102-103). 

 

3.1.1.2 Kommunikationsstyrning 

Förutom den attitydutvecklande delen i den interna marknadsföringen menar Grönroos (2004, 

ss. 370-371) att samtliga anställda i organisationen dessutom behöver tillräcklig information. 

Upplysningar om arbetsrutiner och tjänsters egenskaper ger de anställda möjlighet att utföra 
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sina uppgifter som ledare och servicepersonal gentemot både interna och externa kunder. De 

anställda bör dessutom erbjudas en öppen kommunikation med ledningen där deras behov och 

krav har möjlighet att ventileras. Därutöver bör personalens betydelsefulla åsikter om hur 

verksamheten kan förbättras uppmärksammas av företagets ledning. Detta är den 

kommunikationsstyrande aspekten av intern marknadsföring som understöds av aktiviteter 

från ledningen såsom informationsstöd och tekniskt stöd (Grönroos 2004, ss. 378-380). 

 

3.1.1.2.1 Informationsstöd 

De anställda behöver ständigt information för att ha möjlighet att agera professionellt vid 

interna och externa tjänstemöten. Broschyrer, interna PM och tidskrifter samt andra former av 

masskommunikation kan med fördel användas i denna interna marknadsföring (Grönroos 

2004, ss. 378-379). 

 

De interna effekterna av den externa masskommunikationen uppmärksammas dessutom sällan 

ordentligt. Annonskampanjer, broschyrer och reklam bör redovisas för de anställda innan de 

lanseras externt, då det skapar engagemang samtidigt som det motverkar förvirring (Grönroos 

2004, s. 380). 

 

3.1.1.2.2 Tekniskt stöd 

En viktig del av den interna marknadsföringen är att utveckla databaser med kundinformation 

samt liknande system som understödjer kontaktpersoner att erbjuda service. 

Informationsteknikens och intranätets utveckling har haft enormt inflytande på interna 

processer och skapat effektiva stödsystem för intern marknadsföring. Men det finns också risk 

att e-post och intranät kan skapa avstånd mellan medarbetare och därmed inverka negativt för 

arbetsgemenskapen. Denna negativa aspekt av tekniken förstärks också av de enorma 

informationsmängderna som flödar, då en hel del kan vara fullständigt irrelevanta. När det 

gäller intern marknadsföring måste man till följd av detta vara medveten om dessa risker 

(Grönroos 2004, s. 380). 

 

3.1.1.3 Kunskapsutveckling genom intern marknadsföring 

De interna relationerna utvecklas som ett resultat av en målinriktad intern marknadsföring. 

Detta innebär enligt Ballantyne (2004) att man i praktiken utnyttjar den kompetens som 

existerar i organisationen och stärker denna istället för att efterlysa externa förmågor. 

Ballantyne (2004) har utvecklat en ”kunskapsutvecklingscykel”, figur 3, vilken beskriver 
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styrkan i den interna marknadsföringen. Detta genom att åskådliggöra hur företagets anställda 

genom spridning av underförstådd och uttalad kunskap blir medvetna arbetare och motiverade 

kundbemötare. Intern marknadsföring blir därmed en fortlöpande aktivitet, vilken involverar 

planerad utbildning och framträdande kunskapsutveckling, som i sin tur leder till gynnad 

arbetsmiljö bland de anställda. Kunskapsutveckling genom intern marknadsföring 

understödjer därmed både lärande och interna relationer, då de anställda interagerar både 

mellan och över avdelningsgränser. 

 

 

 

Figur 3: Kunskapsutvecklingscykel 

Källa: Ballantyne (2004) 

 

1. Energising: Innebär att företaget utvecklar och stärker underförstådd kunskap hos de 

anställda.  

2. Code breaking: Går ut på att denna nya kunskap uppmärksammas. Med detta kommer 

de anställda bli mer villiga att dela med sig av sitt kunnande. 

3. Authorising: Innebär att organisationen fokuserar på den kunskap som tros vara mest 

värdefull för verksamheten. I en hierarkisk organisation är denna fas väsentlig för att 

legitimera ny kunskap, och framför allt för att stimulera förändringar vad gäller 

arbetsmetoder. 

4. Diffusing: I denna fas samordnas den nu uttalade kunskapen och den sista och 

kompletterande fasen i cykeln innebär spridning av denna. Med detta blir nya 

handlingsprogram och utvecklingstekniker fastställda och slutligen integrerade i 

samtliga arbetsrutiner som kommer att ha inverkan på personalens kundbemötande. 

(Ballantyne, 2004)  
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3.2 Hertzbergs motivationsteori 

Frederick Hertzbergs motivationsfaktorer bygger på att studera de behov eller önskningar 

medarbetare vill tillfredsställa på sin arbetsplats. Om dessa faktorer inte tillfredställs hos den 

anställde leder det till att individen i fråga motiveras till att försöka täcka behovet. 

 

Hertzbergs motivationsfaktorer är:  

1. Prestationer - Personalen bör känna tillfredsställelse i att genomföra sitt arbete och att 

se dess resultat. 

2. Erkännande – Personalen känner motivation vid väl utfört arbete. 

3. Arbetet i sig själv - Arbetet är intressant, varierade och skapande för den anställde. 

4. Ansvar – Motivation skapas då personalen erhåller kontroll över sin egen 

arbetssituation samt vid ökat ansvar över medarbetares arbetsuppgifter. 

5. Befordran – När personal fått högre ställning inom företaget.  

6. Växt – Motivation skapas då personal erhåller kunskapsutveckling, då detta medför 

befordringsmöjligheter.  

(Abrahamsson 2000, ss. 148-151) 

 

3.3 Interaktiv marknadsföring 

Interaktiv marknadsföring inträffar i just det ögonblick då köpare och säljare möts (Grönroos 

1992, s. 152) och handlar om samspelet mellan dessa. Den upplevda kvaliteten på tjänsten 

beror till stor del på interaktionen köpare och säljare emellan (Kotler et al. 2002, s. 547). 

Relationen är därmed övergripande och styrande (Eriksson et al. 1999, s. 51). Fungerar inte 

interaktionen har det därmed ingen betydelse hur komplext utformad tjänsten är. Det är 

således av stor vikt att motivera de anställda till att med skicklighet och serviceanda, leverera 

avsedd tjänst (Kotler et al. 2002, s. 547).  

 

Det viktigaste redskapet företaget har är den kontaktpersonal som kunden möter. Särskilt när 

det gäller professionella tjänster är kontaktpersonalens beteende av största vikt. Den mängd 

intresse och emotionell energi som kontaktpersonen visar samt villigheten att anstränga sig 

för att betjäna kunden, kommer att skapa tilltro till företagets kapacitet. Förtroendet genererar 

kunden en positiv känsla av vad företaget har att erbjuda (Normann 2000, s. 119). Det är 

därför viktigt att kunden redan från början och relationen igenom, känner förtroende för 
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företaget. Om kunden känner att intresset för denne svalnar så fort han betalt utvald tjänst, 

skapas inte förutsättningar för lojalitet (Blomqvist et al. 2000, s. 107). Detta bör man som 

företagsledare ha i åtanke då kundlojalitet är en framgångsfaktor, till följd av kostnaden att 

värva nya medlemmar (Blomqvist et al. 2000, s. 125). 

 

För att kunna anpassa erbjudandena efter kundens behov måste man naturligtvis veta vad 

kundens förväntar sig och vilka delar av erbjudandet hon upplever som viktigast. Företaget 

bör kontinuerligt mäta förväntningar genom lämpliga undersökningar (Blomqvist et al. 2000, 

s.107).  

 

En metod är att ”möta kunden halvvägs” genom att informera kunden om vad han har att 

vänta sig, det vill säga styra dennes förväntningar. Det blir då ännu viktigare, men också 

lättare för företaget att hålla det som utlovats i varje detalj, då det uttryckligen beskrivits 

(Blomqvist et al. 2000, s.107). 

 

Enligt Grönroos (2003, s. 80) styrs och motiveras medarbetarna till kundintresse med fokus på 

marknad och försäljning genom en väl anpassad intern marknadsföring. Således effektiviseras 

deras insats även i den interaktiva marknadsföringen enligt honom. 

 

3.4 Kunder 

På dagens marknad har kunderna många olika valmöjligheter då de ska välja en tjänst (Kotler 

et al. 2002, s. 392). Detta innebär att företagen är tvungna att vara kundcentrerade, det vill 

säga placera kunden i centrum och leverera överlägset värde till denne för att överleva på 

marknaden. För att nå framgång med detta är det viktigt att hela företaget strävar åt samma 

håll och att all personal ställer upp på de mål företaget tagit fram angående servicestrategier 

och kundbemötande (Kotler et al. 2002, s. 391). Kundtillfredsställelse är därmed både ett mål 

och en nödvändig faktor (Kotler et al. 2002, s. 395). 

 

Kunder köper tjänster från det företag som de förmodar ger högst kundvärde. Dessa 

förväntningar bildas bland annat utifrån tidigare köp och råd från vänner (Kotler et al. 2002, s. 

394). Kundvärdet kan beskrivas som det totala värdet av tjänsten i fråga i förhållande till den 

totala kundkostnaden. Det totala värdet av tjänsten, beror bland annat på service, personal och 

den image som en konsument erhåller av ett visst marknadsföringserbjudande. Den totala 
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kundkostnaden är kostnaden i till exempel tid, pengar, energi och fysiska ansträngningar som 

förknippas med samma erbjudande (Kotler et al. 2002, ss. 392-393).  

 

3.4.1 Kundparametrar 

Genom att identifiera de egenskaper eller parametrar på vilka kunden grundar sin bedömning 

skapar företaget sig en förståelse för hur kundtillfredsställelse åstadkoms (Sörqvist 2000, ss. 

42-44). 

 

Generella kundparametrar för tjänster är: 

•  Lyhördhet  

•  Trevligt uppträdande  

•  Trovärdighet  

•  Pålitlighet  

•  Kompetens  

•  Tillgänglighet  

•  Kommunikation  

•  Trygghet  

•  Rättelse  

(Sörqvist 2000, ss. 42-44) 

 

När företaget ska tillämpa dessa parametrar, måste dessa utvecklas specifikt för den enskilda 

situationen. Detta är nödvändigt för att verksamheten ska kunna utveckla tjänster som möter 

dessa parametrar samt för att kunna utföra kundmätningar som fastställer i vilken grad 

erbjudandet tillfredsställs av dessa parametrar (Sörqvist 2000, ss. 42-44). 

 

3.4.2 Kundnöjdhet 

Kundnöjdhet avser vanligtvis ett sammanfattande omdöme av tjänsten i fråga, ett omdöme 

som uppstår när kunden väger ihop alla intryck som erhållits under interaktionen (Söderlund 

2003, s. 60). Det är därmed den fullständiga interaktiva processen som är betydelsefull för 

kundens upplevelse av tjänsten (Grönroos 2004, s. 60). Den viktigaste förutsättningen för att 

företaget ska få lojala kunder är att dessa erbjuds tjänster som tillgodoser deras behov. Men 
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det är kvaliteten och värdet i relationen som bestämmer lojalitetsgraden hos kunden 

(Blomqvist 2000, s. 106). 

 

3.5 Teoretisk referensram 

Figur 4: Egen modell – Teoretisk referensram 

 

Denna referensram innefattar och åskådliggör de teorier och beroende variabler som ligger till 

grund för undersökningen. Modellen förtydligar hur företagets interna och interaktiva 

marknadsföring länkas samman och hur dessa slutligen frambringar kundnöjdhet, vilken är 

den oberoende variabeln i undersökningen.  

 

Den interna marknadsföringen innehåller tre olika processer; attitydutveckling, 

kommunikationsstyrning samt kunskapsutveckling. Dessa processer understöds av de interna 

aktiviteter som företaget använder i sin interna marknadsföringsstrategi. Ledningens stöd, 

personalvård samt utbildning understödjer den attitydutvecklande processen. Den 

kommunikationsstyrande processen understöds av informationsstöd samt tekniskt stöd. Syftet 

med dessa interna processer är att motivera de anställda till att bli kundmedvetna och 

serviceinriktade. De anställdas motivation till kundintresse bidrar i sin tur till att de generella 

kundparametrarna gällande tjänster uppnår tillfredsställande värden. Detta resulterar i hos 

kunden upplevt kundvärde med högre kundnöjdhet som följd.  
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4. Empiri 

Här presenteras de företag som valts för uppsatsens fallstudie samt erhållna 

undersökningsresultat. Detta kapitel har behandlats utefter den struktur som presenterades 

tidigare i uppsatsens teoriavsnitt. Varje empiriavsnitt inleds med en kortare beskrivning av 

motsvarande teori.  

 

4.1 Wasa Health & Racket Club 

Wasa Squash & Racket Club är en mindre träningsanläggning mitt i centrala Stockholm. Dess 

historia började med att anläggningen Wasa Squash grundades 1999 vilken tillhandahöll 

enbart squash och spinning. När lokalen bredvid gick i konkurs två år senare tog Wasa 

Squashs ägare, Clas Ericsson, över denna och byggde ut samt renoverade hela anläggningen. 

Efter ombyggnationen bytte verksamheten namn till Wasa Health & Racket Club och är i 

dagens läge den enda anläggning som ingår i företaget.1 Utbudet har därefter expanderats då 

anläggningen förutom squash och spinning nu även erbjuder gym, bodybalance, bodypump, 

box, core och pilates. Medlemmarna har därutöver tillgång till massage, naprapat samt en 

individuell hälsoprofil. (Fitness Magazine) 

 

För närvarande har Wasa Health & Racket Club omkring 1000 medlemmar, men detta skiftar 

ständigt då det är stor omsättning av kunder mellan träningsanläggningarna i Stockholms 

innerstad. Wasa Health & Racket Club ser sig själva som ett alternativ till de större 

anläggningarna och vänder sig till den vardagliga motionären och avsikten är att alla ska 

känna sig välkomna.2 

 

I företaget arbetar totalt 45 anställda, varav många av dessa är timanställda gruppinstruktörer.  

De fyra heltidsanställda omfattar ägare, platschef, receptionsansvarig och administrativ 

personal.3  

 

                                                 
1 Intervju med Clas Ericsson, ägare – Wasa Health & Racket Club, 2005-10-21 
2 Ibid 
3 Ibid 
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4.1.1 Attitydutveckling 

Attitydutveckling handlar om hur personalens attityder och deras motivation att vara 

kundmedveten vårdas, detta genom anpassade interna aktiviteter såsom ledningens stöd, 

personalvård samt utbildning. 

 

4.1.1.1 Ledningens stöd  

Då Wasa Health & Racket Club är ett litet företag innebär det att ägarens arbetsuppgifter är 

allt från att hålla i cykelpass till att anställa personal. Detta anses av honom vara positivt då 

det leder till bättre och närmare kontakt med företagets kunder. Ericsson vill dock delegera så 

mycket som möjligt av de dagliga rutinerna till de övriga anställda vilket resulterar i större 

flexibilitet i övrig personals arbete.4 De heltidsanställda har därmed stor frihet att utforma sitt 

eget arbete utifrån de ramar som erbjuds. Företagsägaren har i sin tur ett stort ansvar att 

erbjuda personalen rimliga ramar och förutsättningar att arbeta efter.5 

 

De heltidsanställda känner sig som ett viktigt kugghjul i verksamheten, detta då de anser sig 

veta vad kunderna vill ha samtidigt som de till stor del har möjlighet att själva påverka 

verksamhetens rutiner.6 Däremot har de timanställda instruktörerna inte detta inflytande och 

anser sig därav ej besitta någon nyckelroll i företaget.7 Det all personal har gemensamt är att 

de känner belåtenhet över sin prestation då de lyckats skänka kunderna nöje och 

tillfredställelse med sin träning. Enligt personalen skulle bekräftelse i liknelse med en ”klapp 

på axeln” från ägaren innebära ökad motivation till deras arbetsinsatser.8 Dessa former av 

uppskattning är dock inte vanligt förekommande då Ericsson anser att motivation till arbetet 

främst skapas av de anställda själva.9 

 

4.1.1.2 Personalvård  

Vid anställning är det främst personlighet som är den avgöranden faktorn om den sökande i 

fråga är lämplig för arbetet. Detta innefattar att den arbetssökande bör vara serviceminded, 

vara kompatibel med resterande personalstyrka samt ha initiativtagande egenskaper.10 

                                                 
4 Intervju med Clas Ericsson, ägare – Wasa Health & Racket Club, 2005-10-21 
5 Ibid 
6 Intervju med Camilla Johansson, receptionsansvarig – Wasa Health & Racket Club, 2005-11-04 
7 Intervju med Sofie Hagelberg, instruktör- Wasa Health & Racket Club, 2005-11-16 
8 Intervju med Sonja Masajava, platschef – Wasa Health & Racket Club , 2005-11-01 
9 Intervju med Clas Ericsson, ägare – Wasa Health & Racket Club, 2005-10-21 
10 Ibid 
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Fortsättningsvis tar ägaren av företaget för givet att den nyrekryterade tar eget initiativ till 

utveckling, annars är den anställde enligt honom inte rätt man/kvinna på rätt plats. Han 

antyder även att han är medveten om vikten av att det sker förändringar och förbättringar på 

arbetsplatsen för att reducera risken att förlora värdefull personal.11 

 

Fördelade arbetsuppgifter är dokumenterade i form av arbetsbeskrivningar. Dock upplevs en 

flexibilitet hos de anställda då de sinsemellan kan byta och ta hjälp av varandra med tilldelade 

uppgifter.12 

 

Wasa Health & Racket Club har inget bonusprogram, ”månadens anställd” eller dylikt, men 

uppmuntrar stundom sina anställda i form av presenter såsom till exempel chokladaskar. Det 

förekommer även personalaktiviteter som exempelvis squashkvällar med turneringar 

inklusive mat och dryck, julfester och liknande. Utförandet av dessa ansvarar platschef och 

receptionsansvarige för.13 

 

De anställda på Wasa Health & Racket Club är i helhet mycket nöjda men sin arbetsplats. 

Detta baseras på allt ifrån trevliga kollegor till bra förmåner som exempelvis att man som 

anställd får träna gratis.14  

 

4.1.1.3 Utbildning 

Wasa Health & Racket Club tillhör ett nätverk som tillhandahåller personalen möjligheter att 

gå utbildningar samt föreläsningar. Utbildningar innefattar allt ifrån receptionsutbildningar, 

träningsspecifika utbildningar till serviceutbildningar.15 Företaget anställer instruktörer som är 

färdigutbildade, kontinuerlig vidareutbildning av dessa förekommer därefter inom respektive 

område.16 

 

Önskar personal genomgå ytterligare externa utbildningar, ligger ansvaret på dem att ta 

initiativ till detta.17 Ägaren av företaget utvärderar i sin tur huruvida utbildningen är lämplig, 

                                                 
11 Intervju med Clas Ericsson, ägare – Wasa Health & Racket Club, 2005-10-21 
12 Intervju med Sonja Masajava, platschef – Wasa Health & Racket Club , 2005-11-01 
13 Intervju med Clas Ericsson, ägare – Wasa Health & Racket Club, 2005-10-21 
14 Intervju med Sofie Hagelberg, instruktör- Wasa Health & Racket Club, 2005-11-16 
15 Intervju med Sonja Masajava, platschef – Wasa Health & Racket Club , 2005-11-01 
16 Intervju med Clas Ericsson, ägare – Wasa Health & Racket Club, 2005-10-21 
17 Intervju med Sonja Masajava, platschef – Wasa Health & Racket Club , 2005-11-01 
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det vill säga om företaget ska bekosta hela, en del eller ingetdera av utbildningen.18 Dessa 

utbildningar är företaget relativt reserverad med att bekosta till timanställd personal med 

avseende på deras få arbetstillfällen.19 Detta är dock inget problem enligt de instruktörer 

författarna talat med, då intresset för utbildningar av detta slag inte är särdeles stort.20    

  

4.1.2 Kommunikationsstyrning 

Kommunikationsstyrning innebär att med lämpliga interna aktiviteter; såsom 

informationsstöd och tekniskt stöd, stödja informationsflödet och kommunikationen inom 

verksamheten. 

 

4.1.2.1 Informationsstöd 

Företaget har arbetat med framställning av en lämplig affärsidé i fyra år men har ännu inte ett 

nedskrivet mål med verksamheten. Ägaren antyder dock att ett litet företag med intelligent 

personal som tar aktivt initiativ, vet vad som är viktigt för att driva verksamheten framåt.21 

Det outtalade målet med verksamheten är att driva en liten intim anläggning med personlig 

service och att erhålla nöjda kunder.22 Samtliga anställda inom verksamheten var medvetna 

om det outtalade målet. 23 

 

Information om verksamheten får samtliga anställda via månadsvisa e-postutskick. 

Receptionspersonal har en anteckningsbok för mer löpande informationsutbyte. Där har de 

möjlighet att anteckna vad som hänt under dagen samt information som är av betydelse för 

fortsatt arbete.24 

 

Personalmöten för samtliga anställda inom verksamheten äger rum två gånger per år. Förutom 

dessa hålls kontinuerliga möten inom respektive avdelning på anläggningen.25 

Receptionsanställda träffas en gång i månaden och har då möjlighet att framföra sina åsikter 

                                                 
18 Intervju med Clas Ericsson, ägare – Wasa Health & Racket Club, 2005-10-21 
19 Intervju med Sonja Masajava, platschef – Wasa Health & Racket Club , 2005-11-01 
20 Intervju med Sofie Hagelberg, instruktör- Wasa Health & Racket Club, 2005-11-16 
21 Intervju med Clas Ericsson, ägare – Wasa Health & Racket Club, 2005-10-21 
22 Intervju med Sonja Masajava, platschef – Wasa Health & Racket Club , 2005-11-01 
23 Intervju med Sofie Hagelberg, instruktör- Wasa Health & Racket Club, 2005-11-16 
24 Intervju med Camilla Johansson, receptionsansvarig – Wasa Health & Racket Club, 2005-11-04 
25 Intervju med Clas Ericsson, ägare – Wasa Health & Racket Club, 2005-10-21 
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och erhålla aktuell information.26 Platschefen tillsammans med gruppträningsansvarige håller 

i möten för verksamhetens instruktörer. De heltidsanställda har deltagit på samtliga möten.27 

Bland övrig timanställd personal har det däremot förekommit vissa anställda som inte 

medverkat på något av de anordnade personalmötena.28 Det råder delade meningar om 

huruvida effektivt det är att ha möten. Ägaren av företaget antyder att personalmöten är 

överreklamerade och att individuella samtal ska prioriteras i framtiden.29 Bland övrig personal 

finns däremot önskemål om möten veckovis för att förenkla och förbättra informationsflödet. 

Att aktuell information når ut till samtliga anställda anses vara oerhört viktigt för att 

verksamheten ska fungera och gå framåt. Platschefen försöker vara länken som levererar 

information till övrig personal.30 Men företagsägaren anser att det även är av största vikt att 

personalen tar eget ansvar och söker information på egen hand.31  

 

Annonskampanjer redovisas inte alltid till de extraanställda i den mån som önskas innan de 

lanseras externt. Ericsson försöker undvika denna företeelse, men orsaken ligger enligt honom 

i att annonserna ofta skapas på väldigt kort tid och att hela personalstyrkan då inte hinner ta 

del av dessa innan de lanseras.32 

 

4.1.2.2 Tekniskt stöd 

Verksamheten har nyligen bytt ut sitt datasystem till ett program som både är effektivare och 

enklare än det föregående. Det nya systemet innehåller en komplex kunddatabas, vilket 

innebär att all kundinformation har blivit enklare att behandla. Då verksamheten är relativt 

liten använder de anställda sig inte av någon elektronisk internkommunikation.33  

 

4.1.3 Kunskapsutveckling genom intern marknadsföring 

Då Wasa Health & Racket Club är ett litet företag tar de heltidsanställda ofta del av varandras 

arbetsuppgifter.34 Utöver detta stöttar och hjälper de varandra vid behov.35 De har även en 

                                                 
26 Intervju med Camilla Johansson, receptionsansvarig – Wasa Health & Racket Club, 2005-11-04 
27 Intervju med Sonja Masajava, platschef – Wasa Health & Racket Club , 2005-11-01 
28 Intervju med Sofie Hagelberg, instruktör- Wasa Health & Racket Club, 2005-11-16 
29 Intervju med Clas Ericsson, ägare – Wasa Health & Racket Club, 2005-10-21 
30 Intervju med Sonja Masajava, platschef – Wasa Health & Racket Club , 2005-11-01 
31 Intervju med Clas Ericsson, ägare – Wasa Health & Racket Club, 2005-10-21 
32 Ibid 
33 Ibid 
34 Intervju med Camilla Johansson, receptionsansvarig – Wasa Health & Racket Club, 2005-11-04 
35 Intervju med Clas Ericsson, ägare – Wasa Health & Racket Club, 2005-10-21 
 



 25 

möjlighet att påverka om de vill jobba mer eller mindre och kan dessutom byta 

arbetsuppgifter med varandra om så önskas. Ägaren av företaget anser att det i största möjliga 

mån är viktigt att tillgodose dessa aspekter då detta öppnar dörrar för utveckling och ökar 

nöjdheten hos de anställda.36 

 

4.1.4 Kunder 

Wasa Health & Racket Club värvar nya medlemmar genom ”Word-of-mouth”-metoden där 

deras medlemmar agerar som deras största rekryteringsfaktor. Annonskampanjer riktar sig 

därmed oftast till medlemmarnas familjer och vänner.37 

 

Wasa Health & Racket Club har inte genomfört några större kundundersökningar. Däremot 

använder de sig av så kallade ”exit”-formulär. Dessa formulär fylls i vid uppsägning av 

träningskontrakt. Formulären innehåller frågor såsom vad kunden uppskattat, vad som 

kunnats förbättras samt varför de säger upp sitt kontrakt. Det har även förekommit mindre 

undersökningar angående gruppträningspassen. I dessa undersökningar kartläggs vad 

kunderna anser om passen, instruktörerna samt om det är passen eller instruktörerna de väljer 

sina träningstider efter.38 

 

Personalen anser sig veta vad kunderna har för förväntningar och tycker att de bemöter dessa 

på bästa tänkbara sätt. De anser sig lyhörda, det vill säga att de lyssnar på kunden för att möta 

hans/hennes behov. Det första bemötandet mellan kund och personal finner de anställda ha 

stor betydelse för kundens trivsel. Målet är att kunderna ska känna sig välkomna och hemma 

på anläggningen. Instruktörerna försöker vara servicemedvetna, glada och positiva. De vill 

leverera kunden den personliga känslan, ett roligt pass samt en bra träning.39 

 

I verksamhetens koncept ingår bland annat att det ska finnas utrymme för kunden, vilket 

innebär att de försöker undvika trängsel och långa väntetider i de olika delarna av 

anläggningen. Det finns ingen uttalad medlemsgräns, men Wasa Health & Racket Club anser 

sig känna av när det är dags att dra ner på kampanjer och på så sätt reglera medlemsantalet.40 

                                                 
36 Intervju med Clas Ericsson, ägare – Wasa Health & Racket Club, 2005-10-21 
37 Ibid 
38 Intervju med Camilla Johansson, receptionsansvarig – Wasa Health & Racket Club, 2005-11-04 
39 Intervju med Sonja Masajava, platschef – Wasa Health & Racket Club , 2005-11-01 
40 Intervju med Clas Ericsson, ägare – Wasa Health & Racket Club, 2005-10-21 
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För att uppnå kundnöjdhet tänker de på mjuka värden, som att till exempel erbjuda rena 

handdukar, gratis kaffe eller te till medlemmar.41 Några gånger per år anordnas föreläsningar 

för kunderna eller så kallade ”prova på dagar”. Enligt personalen är detta mycket uppskattat 

hos medlemmarna.42 

 

Personalen är i slutändan överens om att de tror kunderna känner sig nöjda med sin 

träningsanläggning.43 
 

4.1.5 Kundernas åsikter 

 
4.1.5.1 Kundparametrar 

Figur 5: Egen modell - Underlag återfinns i Bilaga D. 

 
B1: ”Att personalen har hög kompetens inom alla områden som rör träning och hälsa.” 

B2: ”Att erhålla den träning jag förväntar mig.” 

B3: ”Att jag möts av ett genuint intresse gällande mig och min träning.” 

B4: ”Att jag får ett trevligt bemötande.” 

B5: ”Att personalen är lyhörd för mina behov.” 

 
 
Detta diagram visualiserar vilka parametrar kunderna på Wasa Health & Racket Club anser 

vara viktigast att bli tillgodosedda på sin träningsanläggning. Kunderna finner enligt utförd 

                                                 
41 Intervju med Camilla Johansson, receptionsansvarig – Wasa Health & Racket Club, 2005-11-04 
42 Intervju med Sonja Masajava, platschef – Wasa Health & Racket Club , 2005-11-01 
43 Ibid 
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undersökning att det är viktigast att erhålla den träning de förväntar sig. De parametrar som 

berör personalens bemötande och kompetens samt de anställdas lyhördhet för den enskilde 

kundens behov har bringat relativt jämnhöga resultat. Det som av kunderna anses vara minst 

viktigt är personalens intresse för den enskilde kunden och dennes träning. 

 

4.1.5.2 Uppfyllda kundparametrar 

Figur 6: Egen modell - Underlag återfinns i Bilaga D. 

 
A1: ”Som kund får jag en känsla av att inte vara en i mängden.” 

A2: ”Personalen uppfattas som serviceinriktad.” 

A3: ”Personalen är lyhörd för mina behov och bemöter mina önskemål.” 

A4: ”Jag som kund möts av hög kompetens.” 

A5: ”Jag som kund uppfattar att personalen har bred kunskap.” 

A6: ”Jag är i helhet mycket nöjd med min träningsanläggning.” 

 
Detta diagram åskådliggör hur anläggningen uppfattas av medlemmar. Det vill säga hur de 

anställda uppfattas i fråga om intresse för kunden, servicebenägenhet, kompetens samt deras 

kunskapsbredd. Här tas därmed ställning till om kunderna anser att personalen visar ett 

genuint intresse för dem och deras träning, att de får ett trevligt bemötande, att de anställda är 

lyhörda för den enskilde kundens behov samt att de känner att de bemöts av hög standard vad 

gäller personalens kunskaper inom träning och hälsa. 

 

Diagrammet visar att Wasa Health & Racket Clubs medlemmar överlag är väldigt nöjda med 

sin träningsanläggning. De höga betygen tyder på att anläggningen inte har några större 

svagheter ur sina kunders synvinkel och att dessa framför allt anser att verksamheten drivs av 

serviceinriktad personal. 
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4.1.5.3 Kundnöjdhet 
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Figur 7: Egen modell - Underlag återfinns i Bilaga D. 

 

Enligt de enkätundersökningar som utförts motsvarar Wasa Health & Racket Club sina 

kunders förväntningar tämligen bra. Detta då undersökningsresultatet 3,63 är högre än det 

genomsnittliga värdet som erhålls enligt skalan i figur 10. 

 

4.2 nJoy Täby 

nJoy består av fem större träningsanläggningar utplacerade i centrala Stockholm, Täby, 

Västerås, Kumla samt Örebro. Dessutom driver bolaget sju stycken gymlokaler i samarbete 

med utvalda simhallar.44 

 

Bolagets historia börjar 1979 då moderbolaget Medic AB grundades. 22 år senare, 1991, 

breddade företaget sin rörelse från att endast inneha solarieverksamhet till att även erbjuda 

träning. Träningsföretaget ”nJoy Sverige” sattes i konkurs år 2001 och blev därefter uppköpta 

                                                 
44 Intervju med Lotta Oscarsson, ägare och marknadsansvarig – nJoy by Medic AB, 2005-11-08 
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av Medic AB. Det nya sammanslagna företaget ”nJoy by Medic AB” drivs i dagens läge av 

Lotta Oscarsson och Susan Bylund, döttrar till Medic ABs grundare.45 

 

nJoy Täby, vilken är den nJoy-anläggning som studerats i denna undersökning, erbjuder ett 

varierat utbud av gruppträning med totalt 70 pass i veckan, där allt från spinning och aerobics 

till salsaklasser ingår. Dessutom har medlemmar tillgång till gym med personlig tränare, 

massage, thaimassage och kiropraktor.46 För de medlemmar som har behov av barnpassning 

finns ”Miniklubben” som ett extra tillval till medlemskapet. (nJoy) 

 

nJoy Täby vill enligt företagets säljare erbjuda en lustfylld och rolig träning med duktiga 

instruktörer.47 Anläggningen har totalt omkring 2500 medlemmar, varav 60-70 % är kvinnor i 

åldern 25-40 år. Då nJoy Täbys satsning på framför allt ett stort utbud av gruppträning anses 

attrahera kvinnor i denna åldersgrupp är det främst denna målgrupp företagets kampanjer 

riktar sig till.48 

 
Anläggningen har totalt åtta heltidsanställda, vilka arbetar som bland annat platschef, 

receptionspersonal och säljare.49 Dessutom består personalstyrkan av timanställda instruktörer 

samt extraanställda som arbetar främst kvällar och helger.50 

 

4.2.1 Attitydutveckling 

Attitydutveckling handlar om hur personalens attityder och deras motivation att vara 

kundmedveten måste vårdas, detta genom anpassade interna aktiviteter såsom ledningens 

stöd, personalvård samt utbildning. 

 

4.2.1.1 Ledningens stöd 

Ledningens mål är att de anställda är nöjda och tillfredsställda med sin arbetssituation.51 

Platschefen som har närmast kontakt med huvudkontoret anser att ledningen definitivt ser 

samtliga anställda som en betydande del av företaget. Hon menar samtidigt att ledningen i 

                                                 
45 Intervju med Lotta Oscarsson, ägare och marknadsansvarig – nJoy by Medic AB, 2005-11-08 
46 Intervju med Titti Hallberg, platschef – nJoy Täby, 2005-11-14 
47 Intervju med Fredrik Larsson, säljansvarig – nJoy Täby, 2005-11-14 
48 Intervju med Lotta Oscarsson, ägare och marknadsansvarig – nJoy by Medic AB, 2005-11-08 
49 Intervju med Titti Hallberg, platschef – nJoy Täby, 2005-11-14 
50 Intervju med Fredrik Larsson, säljansvarig – nJoy Täby, 2005-11-14 
51 Intervju med Lotta Oscarsson, ägare och marknadsansvarig – nJoy by Medic AB, 2005-11-08 
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högsta grad är duktiga med att ge aktiv uppmuntran till de anställda.52 Respektive anläggning 

och dess personal har relativt stort inflytande över sin arbetsplats då företaget är 

förhållandevis litet och inte centralstyrt.53 Däremot har inte instruktörer och grupptränare 

någon direkt kontakt med ledningen utan sköter all dialog med platschefen i fråga. De anser 

att de får uppmuntran från denne men antyder att ännu mer kritik, både positiv och negativ, 

skulle uppskattas.54 

 

Enligt ledningen på företaget sker mycket kommunikation mellan dem och anläggningen.55 

Till stor del, med de ekonomiska möjligheter som finns, har de anställda möjlighet att själva 

styra över kampanjer, öppettider och upplägg av gruppträningspass.56 De heltidsanställda 

anser sig vara en viktig del i företaget då de känner frihet över sin arbetssituation.57 

Instruktörer på anläggningen har samma uppfattning då de är ansvariga över hur deras 

respektive pass ska vara utformade.58  

 

4.2.1.2 Personalvård 

Vid nyrekrytering värdesätts personlighet och erfarenhet. Företaget eftersträvar personal som 

är glad, drivande, flexibla och intresserade. Dessutom anses det viktigt att kemin stämmer 

personalen emellan.59 

 

Då anläggningens instruktörer bör hålla hög klass på sina klasser, utvärderas dessa 

kontinuerligt av en koordinator. Finns det instruktörer som inte håller tillräckligt hög nivå och 

dessutom inte visar tecken på framsteg får de lämna företaget.60 

 

Gemenskapen mellan de anställda stärks med hjälp av aktiviteter såsom fester och middagar. 

En tradition har skapats med ett årligt konvent där de anställda får gå på föreläsningar, prova 

på olika gruppträningsklasser samt bli bjudna på en bit mat. Dessa konvent har varit väldigt 

uppskattade bland personalen.61 

                                                 
52 Intervju med Titti Hallberg, platschef – nJoy Täby, 2005-11-14 
53 Intervju med Lotta Oscarsson, ägare och marknadsansvarig – nJoy by Medic AB, 2005-11-08 
54 Intervju med Kenneth Staag, instruktör – nJoy Täby, 2005-11-15 
55 Intervju med Lotta Oscarsson, ägare och marknadsansvarig – nJoy by Medic AB, 2005-11-08 
56 Intervju med Titti Hallberg, platschef – nJoy Täby, 2005-11-14 
57 Intervju med Fredrik Larsson, säljansvarig – nJoy Täby, 2005-11-14 
58 Intervju med Kenneth Staag, instruktör – nJoy Täby, 2005-11-15 
59 Intervju med Lotta Oscarsson, ägare och marknadsansvarig – nJoy by Medic AB, 2005-11-08 
60 Ibid 
61 Intervju med Lotta Oscarsson, ägare och marknadsansvarig – nJoy by Medic AB, 2005-11-08 
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Den goda trivseln på arbetsplatsen och stämningen kollegorna emellan är en 

motivationsfaktor enligt dem själva. Kundernas uppskattning och goda försäljningsresultat 

ökar ytterligare de anställdas tillfredsställelse över sina arbetsinsatser.62 Säljarna har provision 

och utöver det har säljtävlingar förekommit för att ytterligare öka deras motivation. I övrigt 

läggs inget större arbete ner på aktiviteter såsom månadens anställd eller liknande. Det 

förväntas av ledningen att de anställda ska ta hand om kunderna som kommer till 

anläggningen och utföra sitt arbete utan svårigheter.63 Vissa anställda anser att det behövs 

striktare riktlinjer om vem som gör vad och varför för att lättare ha uppsikt över att 

verksamhetens samtliga delar sköts noggrant.64 

 

Ledningen visar de anställda uppskattning genom att belöna med middagar och 

personalfester.65 

 

4.2.1.3 Utbildning 

Med jämna mellanrum ordnas inspirationsdagar med gästinstruktörer och dylikt på 

anläggningen. För grupptränare finns externa vidareutbildningar som bekostas vid 

individuella anspråk. Är det många anställda som har önskemål om samma vidareutbildning 

anordnas det vanligtvis en gemensam utbildning på plats på nJoy Täby med en extern lärare.66  

Utbildning för övrig personal hålls mestadels internt och då anläggningen är förhållandevis 

liten anses inte externa serviceutbildningar angelägna enligt platschefen.67 Samtidigt menar 

bolagets ena delägare, Lotta Oscarsson, att utbildningar som främjar de anställdas 

kundbemötande bör nyttjas mer i framtiden. Detta då hon anser det viktigt att ständigt arbeta 

med att höja kundnöjdheten.68 

                                                 
62 Intervju med Fredrik Larsson, säljansvarig – nJoy Täby, 2005-11-14 
63 Intervju med Lotta Oscarsson, ägare och marknadsansvarig – nJoy by Medic AB, 2005-11-08 
64 Intervju med Fredrik Larsson, säljansvarig – nJoy Täby, 2005-11-14 
65 Intervju med Lotta Oscarsson, ägare och marknadsansvarig – nJoy by Medic AB, 2005-11-08 
66 Intervju med Titti Hallberg, platschef – nJoy Täby, 2005-11-14 
67 Ibid 
68 Intervju med Lotta Oscarsson, ägare och marknadsansvarig – nJoy by Medic AB, 2005-11-08 
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4.2.2 Kommunikationsstyrning 

Kommunikationsstyrning innebär att med lämpliga interna aktiviteter; såsom 

informationsstöd och tekniskt stöd, stödja informationsflödet och kommunikationen inom 

verksamheten. 

 

4.2.2.1 Informationsstöd 

Företagets affärsidé är att driva friskvårdsanläggningar i Sverige. De har vidare en vision om 

att bli ledande inom träning och hälsa.69 Med ”ledande” syftas inte på att vara störst 

anläggningsmässigt sett utan att ligga långt fram i utvecklingen av träning och hälsa.70 Vad 

gäller kännedomen om denna vision är de heltidsanställda väl upplysta71 medan de 

extraanställda inte har blivit tilldelade samma information.72  

 

På ledningsmöten erhåller platscheferna aktuell information om verksamheten. Det 

förekommer även daglig kontakt både via telefon och e-post mellan platschefer och ledning. 

Till övrig personal på anläggningen skickas varje vecka ett e-postmeddelande innehållande 

uppdaterad information om deras arbetsplats.73 Det framstår enligt platschefen som om dessa 

meddelanden läses av de anställda, dock brukar detta inte kontrolleras.74 Ledningen anser att 

det i stort är korta kommunikationsvägar mellan de anställda i företaget och att all information 

därför bör nå fram till samtliga.75 

 

Möten med heltids- samt deltidsanställda hålls varje vecka. Dessa möten berör främst 

anläggningens verksamhetsresultat.76 Instruktörer på anläggningen deltar på personalmöten 

två gånger om året samt har individuella samtal med platschefen i anslutning till dessa.77 Vad 

gäller kommunikationen inom anläggningen kan denna förbättras enligt vissa anställda. Den 

extrapersonal som arbetar på anläggningen bör bli mer involverade och insatta i 

                                                 
69 Intervju med Lotta Oscarsson, ägare och marknadsansvarig – nJoy by Medic AB, 2005-11-08 
70 Intervju med Titti Hallberg, platschef – nJoy Täby, 2005-11-14 
71 Intervju med Fredrik Larsson, säljansvarig – nJoy Täby, 2005-11-14 
72 Intervju med Kenneth Staag, instruktör – nJoy Täby, 2005-11-15 
73 Intervju med Lotta Oscarsson, ägare och marknadsansvarig – nJoy by Medic AB, 2005-11-08 
74 Intervju med Titti Hallberg, platschef – nJoy Täby, 2005-11-14 
75 Intervju med Lotta Oscarsson, ägare och marknadsansvarig – nJoy by Medic AB, 2005-11-08 
76 Intervju med Fredrik Larsson, säljansvarig – nJoy Täby, 2005-11-14 
77 Intervju med Titti Hallberg, platschef – nJoy Täby, 2005-11-14 
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verksamheten, så att kunders problem kan lösas oavsett vem i personalen som interagerar med 

dem.78  

 

Information om externa annonser och kampanjer skickas ut i de veckovisa e-

postmeddelandena för att således informera all personal.79 

 

4.2.2.2 Tekniskt stöd 

De använder sig av ett datasystem som är utvecklat för träningsbranschen, där all hantering av 

kunder sköts i samma system. Där kan e-post skickas till medlemmarna om kampanjer, 

gästinstruktörer och liknande.80 Företaget använder sig inte av någon form av intranät.81  

 

4.2.3 Kunskapsutveckling genom intern marknadsföring 

De anställda anser sig genomgå åtskilliga komplexa situationer som gör att deras kompetens 

kommer till användning och att de därmed ständigt utvecklas.82 I det stora hela anser de 

anställda att det är en bra arbetsplats, men att det kan ske förbättringar. För att inspireras och 

lära av varandra, går exempelvis instruktörerna på varandras gruppträningspass.83 

 

Platschefen menar att de anställda skolar varandra och att det fungerar väldigt 

tillfredsställande, då det är en bra grupp som arbetar tillsammans.84 Även de olika 

anläggningarna tar hjälp av varandra, och respektive kunskaper bidrar till effektiviserad 

utveckling av kunskap.85 I många fall har ledningen valt att rekrytera externt istället för att 

söka interna förmågor. Detta beror till stor del på att efter de köpt upp konkursboet ”nJoy 

Sverige”, försökt få in nytt friskt blod i företaget och på så sätt få det på fötter. Men vid behov 

hos de anställda, finns det möjlighet att byta arbetsuppgifter.86 

 

                                                 
78 Intervju med Fredrik Larsson, säljansvarig – nJoy Täby, 2005-11-14 
79 Intervju med Kenneth Staag, instruktör – nJoy Täby, 2005-11-15 
80 Intervju med Titti Hallberg, platschef – nJoy Täby, 2005-11-14 
81 Intervju med Lotta Oscarsson, ägare och marknadsansvarig – nJoy by Medic AB, 2005-11-08 
82 Intervju med Fredrik Larsson, säljansvarig – nJoy Täby, 2005-11-14 
83 Intervju med Kenneth Staag, instruktör – nJoy Täby, 2005-11-15 
84 Intervju med Titti Hallberg, platschef – nJoy Täby, 2005-11-14 
85 Intervju med Lotta Oscarsson, ägare och marknadsansvarig – nJoy by Medic AB, 2005-11-08 
86 Ibid 
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4.2.4 Kunder 

Nya medlemmar värvas genom befintliga kunder samt annonsering.87 

 

De anställda anser att kundbemötandet är viktigt för att erhålla kundernas förtroende.88 De 

menar att de lyckas med detta genom vara lyhörda och försöka känna av vad varje kunds 

önskemål och behov inrymmer.89 Enligt platschefen är det första ögonblicket, när kunden 

kommer in i lokalen, väldigt viktig. Även bemötandet kunden erhåller vid hemgång anses 

vara av stor betydelse.90 De anställda tror att kunderna framför allt förväntar sig ett trevligt 

bemötande, att personalen är trevlig och glad, att maskiner är hela samt att det är rent och 

städat.91 

 

Kundundersökningar görs emellanåt, dock efterfrågar de anställda ytterligare sådana.92 

Däremot för anläggningen statistik över antalet deltagare på varje gruppträningspass. Dessa 

uppgifter används till att upptäcka förändringar i kundantal och därmed ha möjlighet att 

uppdaga eventuella brister.93 Vid avslut av medlemskap fyller medlemmarna i ett ”exit”-

formulär. Informationen från dessa enkäter anser personalen vara till stor nytta vid värdering 

och bedömning av verksamheten.94 

 

Det har gjorts vissa förändringar de sista åren för att finna flexiblare lösningar till deras 

kunder. Exempelvis har medlemskapet anpassats med tillval. Därmed är det möjligt för den 

enskilde kunden att själva anpassa sitt medlemskap.95 Då nJoy Täby främst vill arbeta med 

mjuka värden erbjuder de emellanåt aktiviteter runt anläggningen så som exempelvis yoga-

vecka, maxpuls-tester, julfester och tjejkvällar.96 

 

Enligt personalen väljer kunderna nJoy Täby för att anläggningen inte är allt för stor och 

erbjuder en familjär stil. Personalen anser sig ofta känna igen kunderna och kunna deras 

                                                 
87 Intervju med Titti Hallberg, platschef – nJoy Täby, 2005-11-14 
88 Intervju med Fredrik Larsson, säljansvarig – nJoy Täby, 2005-11-14 
89 Intervju med Kenneth Staag, instruktör – nJoy Täby, 2005-11-15 
90 Intervju med Titti Hallberg, platschef – nJoy Täby, 2005-11-14 
91 Intervju med Lotta Oscarsson, ägare och marknadsansvarig – nJoy by Medic AB, 2005-11-08 
92 Intervju med Fredrik Larsson, säljansvarig – nJoy Täby, 2005-11-14 
93 Intervju med Kenneth Staag, instruktör – nJoy Täby, 2005-11-15 
94 Intervju med Titti Hallberg, platschef – nJoy Täby, 2005-11-14 
95 Intervju med Fredrik Larsson, säljansvarig – nJoy Täby, 2005-11-14 
96 Intervju med Lotta Oscarsson, ägare och marknadsansvarig – nJoy by Medic AB, 2005-11-08 
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namn. Att medlemmarna känner att de erbjuds träna efter sina egna förutsättningar menar de 

anställda ytterligare bidra till kundlojalitet.97 

 

4.2.5 Kundernas åsikter 

 
4.2.5.1 Kundparametrar 
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Figur 8: Egen modell - Underlag återfinns i Bilaga E. 
 
B1: ”Att personalen har hög kompetens inom alla områden som rör träning och hälsa.” 

B2: ”Att erhålla den träning jag förväntar mig.” 

B3: ”Att jag möts av ett genuint intresse gällande mig och min träning.” 

B4: ”Att jag får ett trevligt bemötande.” 

B5: ”Att personalen är lyhörd för mina behov.” 

 

Detta diagram visualiserar vilka parametrar kunderna på nJoy Täby anser vara viktigast bli 

tillgodosedda på sin träningsanläggning.  

 

Kunderna anser att det är viktigast att erhålla den träning de förväntar sig. Parametrar som 

berör personalens kompetens och bemötande anses vara det som är viktigast ur 

servicesynpunkt. De anställdas lyhördhet för den enskilde kundens behov anses därmed inte 

vara lika viktigt enligt studiens enkätundersökning.  

 

                                                 
97 Intervju med Kenneth Staag, instruktör – nJoy Täby, 2005-11-15 
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4.2.5.2 Uppfyllda kundparametrar 

Figur 9: Egen modell - Underlag återfinns i Bilaga E. 
 
A1: ”Som kund får jag en känsla av att inte vara en i mängden.” 

A2: ”Personalen uppfattas som serviceinriktad.” 

A3: ”Personalen är lyhörd för mina behov och bemöter mina önskemål.” 

A4: ”Jag som kund möts av hög kompetens.” 

A5: ”Jag som kund uppfattar att personalen har bred kunskap.” 

A6: ”Jag är i helhet mycket nöjd med min träningsanläggning.” 

 

Detta diagram åskådliggör hur anläggningen uppfattas av medlemmarna. Det vill säga hur de 

anställda uppfattas i fråga om intresse för kunden, servicebenägenhet, kompetens samt deras 

kunskapsbredd. Här tas därmed ställning till om kunderna anser att personalen visar ett 

genuint intresse för dem och deras träning, att de får ett trevligt bemötande, att de anställda är 

lyhörda för den enskilde kundens behov samt att de känner att de bemöts av hög standard vad 

gäller personalens kunskaper inom träning och hälsa. 

 

Diagrammet visar att nJoy Täbys medlemmar har ett bra intryck av sin träningsanläggning. 

De jämna och relativt höga betygen antyder på att anläggningen inte har några större brister i 

servicen ur deras kunders perspektiv. 
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4.2.5.3 Kundnöjdhet 
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Figur 10: Egen modell - Underlag återfinns i Bilaga E. 

 

Gällande hur väl träningsanläggningen motsvarar kundernas förväntningar, erhåller 

anläggningen ett tillfredsställande resultat. Detta då resultatet 3,56 överstiger det 

genomsnittliga värdet i figur 10. 
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5. Analys 

I denna del jämförs valda teorier med framforskad empiri.  

 

5.1 Attitydutveckling  

 

5.1.1 Ledningens stöd 

I teorierna poängteras betydelsen av att ledningens stöd i form av ett öppet klimat främjas där 

personalen känner delaktighet i planering och beslut. Aktiv uppmuntran till de anställda anses 

dessutom ha stor betydelse. 

 

Wasa Health & Racket Club 

Ägaren av företaget anser att samtliga anställda bör ta ansvar över sin arbetssituation. Men då 

de timanställda inte arbetar dagligen och därmed har ett begränsat inflytande i organisationen 

kan de ha svårigheter att ta det ansvar som förväntas av dem. Dessa synpunkter stärks då det 

enligt de anställda dessutom råder brist på aktiv uppmuntran från företagets ägare. 

 

nJoy Täby 

På nJoy ser ledningen samtliga anställda som betydelsefulla för företaget och aktiv 

uppmuntran från dem har medfört att samtliga anställda på nJoy Täby har insett sin 

individuellt viktiga roll i organisationen, oavsett om de är heltids- eller timanställda.  

 

Kommentarer 

Det råder brist av stöd till de extraanställda på Wasa Health & Racket Club vilket kan hämma 

engagemang samt motivation hos vederbörande individer. De timanställda har få 

arbetstillfällen och medverkar sällan i de dagliga resonemangen angående anläggningen och 

dess ruljans. Desto viktigare är det därmed att samtlig personal, det vill säga även de 

timanställda upplever ett öppet klimat där varje åsikt är av betydelse. Denna atmosfär kan 

frambringas genom att ledningen aktivt börjar uppmuntra personalen och förmedlar känslan 

att de tillsammans är betydelsefulla för verksamheten och dess framtid. 
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nJoy Täby har till skillnad från Wasa Health & Racket Club förstått betydelsen av aktiv 

uppmuntran till samtliga anställda för att med detta stärka, stödja samt inspirera personalen i 

deras arbete. Med avseende på ledningens stöd har därmed nJoy Täby kommit en bit längre än 

Wasa Health & Racket Club gällande att verkställa detta moment i den interna 

marknadsföringen. 

 

5.1.2 Personalvård 

Med personalvård åsyftas att rekrytering av rätt personal samt att behålla dessa inom företaget 

är centralt. För att understödja den interna marknadsföringens mål bör företaget dessutom 

använda sig av arbetsbeskrivningar, karriärplanering och stimulansprogram. Belöning för bra 

insatser är även av betydande roll ur det personalvårdande perspektivet. 

 

Wasa Health & Racket Club 

Vid rekrytering på Wasa Health & Racket Club läggs stor vikt på den sökandes personlighet 

och serviceinställning. Ägaren av anläggningen anser sig inse vikten av att behålla värdefull 

personal i företaget. Företaget har inget bonusprogram, stimulansprogram eller liknande. 

Arbetsbeskrivningar finns men följs inte i detalj. Det förekommer personalaktiviteter såsom 

fester och liknande tillställningar med syfte att uppmuntra personalens arbete. 

 

nJoy Täby 

Vid anställning värdesätts personlighet och erfarenhet. Vid kontinuerliga utvärderingar 

granskas personalens färdigheter. Gemenskapen mellan de anställda stärks med kollektiva 

belöningar såsom personalfester och årliga konvent, vilka innehåller föreläsningar samt 

liknande aktiviteter. Bonusprogram, karriärplanering och stimulansprogram tillämpas inte i 

företaget. Konkretare arbetsbeskrivningar efterlyses av de anställda då de vill erhålla en bättre 

överblick över verksamhetens samtliga delar. 

 

Kommentarer 

Både Wasa Health & Racket Club och nJoy Täby är väl medvetna om de personalvårdande 

aspekterna i den interna marknadsföringen vad gäller rekrytering och sammanhållande 

aktiviteter. De båda företagen har insett att en väl fungerande personalvård stärker personalen 

och att detta inspirerar till ett serviceinriktat arbete. Däremot saknar dessa företag 

stimulansverktyg såsom bonus- och stimulansprogram vilka ytterligare understödjer den 
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personalvårdande delen i den interna marknadsföringen. Författarna menar att anspråkslösa 

aktiviteter såsom till exempel ”månadens anställd” skulle uppmuntra och motivera personalen 

ytterligare. De anställda torde med motivationsaktiviteter liknande ovannämnd stimuleras till 

att nå högre servicenivå då ett tydligt bekräftelsemål finns att nå. På Wasa Health & Racket 

Club skulle detta vara en stor motivationsfaktor för framför allt de timanställda med avseende 

på deras avsaknad av ansvar och inflytande i organisationen. 

 

5.1.3 Utbildning 

Det är viktigt att med hjälp av utbildning utveckla och främja kommunikation, försäljning och 

servicefärdigheter bland företagets anställda. 

 

Wasa Health & Racket Club 

De anställda på Wasa Health & Racket Club har möjlighet att medverka på föreläsningar samt 

att deltaga i utbildningar. Initiativtagandet till att medverka i dessa tas av personalen själv. 

Företaget är relativt förbehållsam med att bekosta dessa utbildningar till de timanställda, men 

de heltidsanställda har däremot större möjligheter gällande vidareutveckling genom 

utbildning. 

 

nJoy Täby 

Utbildningar samt inspirationsdagar till de anställda erbjuds då behov av dessa påträffas. 

Serviceutbildningar och utbildningar berörande förbättrad kommunikation prioriteras inte då 

dessa anses obehövliga enligt anläggningens platschef.  

 

Kommentarer 

De anställda på de båda undersökta företagen har utbildningsmöjligheter. På Wasa Health & 

Racket Club ligger dock hela ansvaret hos de anställda att själva ta initiativ till 

vidareutbildning. Detta kan enligt författarna framstå som besvärande för framför allt de 

timanställda då dessa med avseende på deras få arbetstillfällen sannolikt inte vill kräva 

kostsamma utbildningar av företaget. Därmed borde det på ledningsnivå med jämna 

mellanrum utredas vilka utbildningar som är aktuella i syfte att förbättra och vidga 

kunskapskvaliteten hos de anställda. 
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På nJoy Täby finns svagheter beträffande avsaknaden av serviceutbildningar. Då det är ett 

utpräglat tjänsteföretag anser författarna att service bör vara i fokus hos samtliga anställda och 

att detta även bör klargöras i utbildningsspektrumet.   

 

I utbildningsmomentet i den interna marknadsföringen har författarna funnit svagheter i de 

båda undersökta företagen, dock har dessa uppstått i olika stadier. Wasa Health & Racket 

Club måste bli medvetna om att de anställda bör stödjas ytterligare. De anställda kan inte 

förväntas att ta egna initiativ angående hur deras egen kompetens bör stärkas ur en objektiv 

synvinkel. nJoy Täby måste inse betydelsen av att stimulera de anställdas serviceattityder 

genom utbildningar som behandlar detta område. 

 

5.2 Kommunikationsstyrning 
 

5.2.1 Informationsstöd 

Tillräcklig information till samtlig personal beträffande verksamheten och dess syfte fordras 

för att de anställda ska ha möjlighet att möta interna och externa kunder med ett professionellt 

agerande. Kampanjer och annonser med dess innehåll bör redovisas till företagets fullständiga 

personalstyrka innan de lanseras externt. 

 

Wasa Health & Racket Club 

Möten hålls med jämna mellanrum i alla delar av organisationen. De finns dock stora 

skillnader i inställningen till dessa möten. Detta då ägaren anser dessa vara något 

överreklamerade, de heltidsanställda önskar ha fler sammankomster samt att de timanställda 

inte prioriterat att medverka på de möten som hållits. Alla parter inom anläggningen är 

överens om att annonskampanjer bör redovisas bättre för de anställda. 

 

nJoy Täby 

Kommunikation av information till de heltids- samt deltidsanställda fungerar tillfredställande. 

I de veckovis utskickade e-postmeddelandena informeras personalen om aktuella händelser i 

verksamheten som exempelvis annonskampanjer och liknande. Anläggningen har utöver 

veckovis utskickad e-post, mycket möten vilka bidrar till informationsflödet. Däremot finns 

luckor i kommunikationen till de timanställda då dessa inte blir tillräckligt aktivt informerade 

om anläggningens dagliga rutiner. 
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Kommentarer 

Större otillräckligheter gällande informationsflödet har upptäckts i Wasa Health & Racket 

Club. Bristande intresse och engagemang beträffande personalmöten förekommer på både 

ledningsnivå samt bland de timanställda. Samtidigt finns det på företaget personal vilka 

efterlyser ytterligare mötestillfällen för att tillgodose det informationsbehov som förekommer. 

Skiljaktigheterna i inställning till denna informationskälla bör ändras till en mer enhetlig och 

gynnsam attityd för ett välfungerande flöde av information i organisationens alla delar. 

nJoy Täby har även de vissa svagheter gällande informationsflödet i organisationen. De 

timanställdas behov av daglig information har dessvärre förbisetts. Även de timanställda 

måste ha möjlighet att erbjuda kunderna den service och kompetens som förväntas av dem. 

Därför bör företaget försöka förbättra informations- och kommunikationsflödet inom 

anläggningen med syfte att involvera de timanställda ytterligare.  

 

Även i detta moment har olika svagheter påträffats i de två studerade företagen. nJoy Täby 

har till synes inte lika stora brister vad gäller informationsstöd i organisationen som Wasa 

Health & Racket Club har. Men även nJoy Täby bör se över dessa svagheter då de kan bidra 

till stora brister vad gäller motivation hos de anställda och deras service ur kundernas 

perspektiv.  

 

5.2.2 Tekniskt stöd 

Databaser vilka tillhandahåller kundinformation är nödvändiga då de understödjer de 

anställdas serviceprestationer. 

 

Wasa Health & Racket Club 

Företaget använder sig av ett datasystem vilken innehåller en samlad kunddatabas.   

 

nJoy Täby 

Anläggningen nyttjar ett datasystem vilket är anpassat för träningsbranschen, där all hantering 

av kunder sker i samma system. 
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Kommentarer 

De båda företagen tar hjälp av databaser för att stödja de anställda i deras kontakt med 

kunderna. Det fungerar tillfredställande i de båda företagen då de anställda med hjälp av dessa 

databaser erhåller komplex information om kunderna och därmed har möjlighet att bemöta 

dessa professionellt. 

 

5.3 Kunskapsutveckling genom intern marknadsföring 

Kunskapsutveckling sker då företaget utnyttjar den kompetens som redan finns i 

organisationen istället för att söka externa förmågor. Genom spridning av kunskap, från 

underförstådd till uttalad, blir de anställda medvetna arbetare och motiverade kundbemötare. 

 

Wasa Health & Racket Club 

På Wasa Health & Racket Club tar de heltidsanställda ofta del av varandras arbetsuppgifter 

och kan på så sätt lära av varandra och till följd av detta utvecklas kunskapsmässigt enligt 

kunskapsutvecklingscykeln. Företagets ägare uppmuntrar ofta interna förmågor vid nya 

arbetstillfällen.  

 

nJoy Täby 

nJoy Täbys personal anser att deras kunskap ständigt utvecklas och kommer till användning. 

Exempelvis har instruktörerna för vana att gå på varandras gruppträningspass för att inspireras 

och lära av varandra. Vad gäller rekrytering av personal, sker detta oftare externt än internt.  

 

Kommentarer 

Wasa Health & Racket Club har genom att fungera som en lärande organisation och 

uppmuntra internrekrytering inga problem vad gäller kunskapsutveckling genom intern 

marknadsföring. Då de anställda ofta tar del av varandras arbetsuppgifter och hjälper varandra 

sprids ständigt den kunskap som finns inom organisationen. Detta företagsklimat är bra ur 

både ett motiverande och lärande perspektiv. Men vad gäller nJoy Täby uppstår det dock vissa 

glapp i förhållande till berörda teorier då de mestadels rekryterar personal externt. De 

anställda kan i och med detta förlora den motivationsfaktor som det innebär att utvecklas 

inom organisationen.  

De två företagens skilda förfaranden vid rekrytering kan uppfattas som smärre skillnader men 

i slutändan ändå påverka motivationsgraden hos personalen ansenligt. I detta moment har 
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Wasa Health & Racket Club verkligen uppfattat betydelsen av kunskapsutveckling genom 

intern marknadsföring till skillnad från nJoy Täby. 

 

5.4 Motivation 

Prestationer, erkännande, arbetet i sig självt, ansvar, befordran och kunskapsutveckling är 

element i motivationsprocessen. De ovannämnda interna ledningsprocesserna; 

attitydutveckling, kommunikationsstyrning samt kunskapsutveckling genom intern 

marknadsföring; bidrar därmed till motiverad och serviceinriktad personal. Därmed har dessa 

processer direkt koppling till huruvida företaget med interna aktiviteter uppnår motiverad 

personal eller ej. Brister i ledningsprocesserna med dess interna aktiviteter är med detta 

avgörande ur motivationssynpunkt.  

 

Wasa Health & Racket Club 

De heltidsanställda har stor frihet att påverka verksamheten samt utforma sitt eget arbete. 

Dessa medverkande krafter utgör motivationsfaktorer då berörd personal uppfattar sig som 

betydelsefull för företaget. De timanställda har inte samma fördelar och saknar med detta en 

viktig motivationsfaktor. 

 

Över lag är personalen mycket nöjd med sin arbetsplats vilket baseras på den goda 

stämningen kollegorna emellan. Avsaknaden av aktiv uppmuntran från ledning är däremot en 

stor svaghet i organisationen.  

 

Angående kunskapsutvecklingen ur motivationsavseende finns både styrkor och svagheter. 

Samspelet mellan de anställda verkar för en lärande och motiverad organisation. Men då de 

anställda fortsättningsvis måste ta eget initiativ och stort ansvar för sin fortbildning, 

förekommer det troligen personal som går miste om värdefull utbildning med bristande 

motivation som följd. 

 

nJoy Täby 

Då det är en förhållandevis liten anläggning som inte är centralstyrd, har de anställda stora 

möjligheter att påverka verksamheten. Samtliga anställda känner sig därav ha frihet över sin 

arbetssituation vilket leder till ökad motivation till deras arbetsuppgifter. 
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Det är god trivsel på arbetsplatsen och de anställda anser sig vara en stark grupp som arbetar 

tillsammans. De ökade försäljningsresultaten har skänkt personalen erkännande över sina 

prestationer.  

 

Utbildningar samt den kunskapsutvecklande atmosfären bidrar till ett motiverande och 

inspirerande klimat. 

 

Då företaget oftare rekryterar personal externt än internt, konkretiseras avsaknaden av 

befordringsmöjligheter vilket kan förefalla som en motivationshämmande effekt. 

 

Kommentarer 

Det har påträffas ett flertal smärre brister vid studering av de båda företagens interna 

marknadsföringsprocesser. Dessa brister har påverkat respektive företags personal ur 

motivationssynpunkt. Förbättringar av de svagheter som påvisats i de båda företagen bör 

utföras för att inte större brister ska uppstå senare i processen där kundernas nöjdhet påverkas. 

Detta då personalens motivation till sitt arbete som servicepersonal har en direkt koppling till 

de kundparametrarna som i slutändan påverkar hur nöjda kunderna blir.  

 

5.5 Kundintresse och uppfyllda kundparametrar 

De kundparametrar som undersökts har av kunderna på de olika träningsanläggningarna fått 

något olika prioriteringsordning. Samtliga kunder, på båda anläggningar, anser dock att det är 

definitivt viktigast att erhålla den träning de förväntar sig. Att resultaten gällande 

prioriteringsordningen av de olika servicekundparametrarna som undersökts skiftar en aning 

anläggningarna emellan uppvisar en stor komplexitet i de olika kundernas åsikter och behov. 

Det är därmed viktigt att förutom erbjuda kunderna den träning de förväntar sig, även hålla 

hög klass servicemässigt i alla delar av organisationen.   

 

Wasa Health & Racket Club 

Wasa Health & Racket Clubs anställda anser sig veta vad kunderna har för förväntningar och 

tycker att de bemöter dessa. Målet är att kunderna ska känna sig välkomna och hemma på 

anläggningen. De anställda menar att detta mål nås genom att de är lyhörda och lyssnar på 

kundernas behov.  
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Anläggningen får i kundundersökningen höga och jämna betyg. Kunderna anser att 

verksamheten drivs av serviceinriktad och kundintresserad personal. 

 

nJoy Täby 

De anställda på nJoy Täby anser att kundbemötandet är viktigt för att erhålla kundernas 

förtroende. De tror sig själva lyckas med detta då de anser att de försöker känna av varje 

kunds önskemål samt är lyhörda för deras åsikter. Utförda enkätundersökningar visar att 

kunderna i fråga är nöjda angående denna punkt. Anläggningen har fått relativt höga resultat i 

fråga om hur serviceinriktad personalen framstår vara samt hur väl kunderna anser att 

personalen bemöter dem.  

 

Parametern angående hur väl personalen får kunden att känna sig speciell och inte som en i 

mängden poängterade personalen vara väldigt viktig. De anställda ansåg denna inställning 

genomsyra verksamheten. Enligt kundenkäten var det dock denna parameter kunderna var 

minst tillfredställda med. Därmed råder det en viss oenighet gällande hur väl personalen 

uppfyller sina egna servicemål. 

 

Kommentarer 

Det råder delade meningar hos kunder och personal på nJoy Täby angående de anställdas 

kundbemötande. De serviceattityder företaget ansett sig leverera, har ej i sin helhet uppfattats 

som tillfredsställande av deras kunder. Tvärtom anser de sig se en viss avsaknad beträffande 

personalens kundintresse. I och med att anläggningen inte är medveten om sina egna 

servicebrister kan det vara svårt att åtgärda dessa. Därmed bör företaget utföra 

kundundersökningar med mer jämna mellanrum för att på så sätt erhålla en realistisk bild av 

hur anläggningen uppfattas av deras kunder. Wasa Health & Racket Club har däremot en 

verklighetstrogen uppfattning av hur de bemöter och tillgodoser kundernas service-

förväntningar.  

 

5.6 Kundnöjdhet 

Kundnöjdhet avser vanligtvis ett sammanfattande omdöme av tjänsten i fråga, ett omdöme 

som uppstår när kunden väger ihop alla intryck som erhållits under interaktionen med 

tjänsteföretaget. 
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Wasa Health & Racket Club 

Wasa Health & Racket Club uppfyller kundernas förväntningar gällande sin träning. 

 

nJoy Täby 

nJoy Täby uppfyller kundernas förväntningar gällande sin träning. 

 

Kommentarer 

De båda företagen har i de undersökningar som utförts uppnått relativt goda resultat vad gäller 

deras servicehållning ur kundernas perspektiv. Kundnöjdheten är därmed tillfredsställande i 

de båda företagen. Diverse brister, både smärre och mer ansenliga, har emellertid påträffats i 

respektive företags interna marknadsföringsprocesser och i det interaktiva kundbemötandet. 

Dessa förkunnar därmed varför toppresultat berörande kundnöjdhet ej uppnåtts i 

undersökningarna.  
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6. Resultat 

Utifrån uppsatsens analys redovisas följande resultat gällande eventuella problem i 

processen att nå kundnöjdhet genom intern marknadsföring.  

 
Det har påträffats ett flertal smärre brister i processen att som ett mindre tjänsteföretag 

försöka uppnå kundnöjdhet genom intern marknadsföring.  

 

På Wasa Health & Racket Club råder brist av ledningsstöd till de extraanställda och all 

personal är i behov av ytterligare aktiv uppmuntran. nJoy Täby har däremot förstått vikten av 

att ge stöd och uppmuntran till samtliga anställda. Båda undersökta anläggningarna har en väl 

fungerande personalvård. Dock nyttjas inga stimulans- eller bonusprogram i något av 

företagen som torde främja de anställdas motivation till arbetet ytterligare. 

Utbildningsmöjligheter finns på de båda studerande företagen. Emellertid måste personalen på 

Wasa Health & Racket Club själva ta ansvar för sin fortbildning. På nJoy Täby tillämpas 

vidareutbildningar vid behov, dock prioriteras ej serviceutbildningar. Det har vidare påträffats 

svagheter gällande informationsflödet i de båda undersökta företagen. På Wasa Health & 

Racket Club förekommer bristande intresse och engagemang beträffande personalmöten på 

både ledningsnivå samt bland de timanställda.  Medan de timanställdas behov av daglig 

information har förbisetts på nJoy Täby. Vad gäller kunskapsutveckling genom intern 

marknadsföring har svagheter endast upptäckts i nJoy Täbys verksamhet. Personal rekryteras 

mestadels externt vilket kan medföra motivationshämmande effekter hos befintlig personal. 

Wasa Health & Racket Club har i undersökningarna visat att de har en realistisk bild av hur 

anläggningen uppfattas av deras kunder. Dock har vissa glapp upptäckts gällande nJoys syn 

på deras kundbemötande  Anläggningens bild av sig själva har inte överensstämt fullt ut vid 

jämförelse med kundernas åsikter.  

 

Trots dessa gemensamma och skilda brister vilka kan anses vara av ringare karaktär har de 

båda anläggningarna erhållit tillfredställande resultat vid mätning av kundernas upplevda 

nöjdhet. 
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7. Kritisk granskning 

I detta kapitel diskuteras de metodval som gjorts samt vilka följder dessa val haft gällande 

uppnådd validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet. 

 

7.1 Validitet 

Validitet redogör för huruvida erhållen data reflekterar sanningen. Validitet handlar därmed 

om i vilken utsträckning forskningsdata och metoder för att erhålla data, anses exakta och 

riktiga (Denscombe 2000, s. 283). 

 

En undersökning kan mer eller mindre väl fånga verkligheten då det är många faktorer som 

ska stämma. Observationer, frågekonstruktioner, intervjuer samt respondenternas öppenhet, 

bör därför bilda en konsistent helhet. Frågemetoderna är i synnerhet känsliga. Frågorna kan 

vara luddigt formulerade och ställda, intervjuaren kan påverka intervjupersonen med sina 

egna värderingar. Därmed finns det åtskilliga faktorer som kan påverka undersökningens 

validitet, det vill säga dess förmåga att mäta det som avses att mätas (Svenning 2000, s. 60). 

 

Vid de personliga intervjuer som genomförts, finns en stor risk att författarna genom sin 

närvaro påverkat informanten och därmed de svar som erhållits. Men då intervjuerna varit 

semistrukturerade och därmed haft en förutbestämd mall har frågorna inte anpassats efter eller 

influerats allt för mycket av respektive informant. Författarna har under intervjuerna försökt 

framhålla en objektiv roll för att införskaffa så tillförlitliga svar som möjligt. Dessa intervjuer 

har dessutom registrerats genom ljudupptagning och därmed har inga yttranden missats. Men 

genom växlande öppenhet hos informanterna, feltolkningar och omedvetna minspel hos 

intervjuarna, finns det följaktligen en viss risk till minskad validitet i undersökningen. Detta 

kan i sin tur påverka reliabiliteten. Även tillfällighetsurvalen påverkar uppnådd validitet 

genom att respondenter som inte funnits till hands vid undersökningstillfället möjligen 

bidragit till skiljaktiga resultat. 

 

7.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas att resultaten ska vara tillförlitliga. Två undersökningar med samma 

syfte och samma metoder ska därmed ge samma resultat (Svenning 2000, s. 63).  
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I uppsatsen används ett flertal metoder, vilket brukar benämnas metodtriangulering. 

Metodtriangulering innebär att flera metoder nyttjas och att dessa ger olika perspektiv och 

data om samma ämne (Denscombe 2000, s. 102).  Denna metod underlättar med detta 

möjligheten att bekräfta den data som erhållits och således undersökningens kvalitet 

(Denscombe 2000, s. 103).  

 

Ett flertal metoder har tillämpats för att införskaffa data och samma undersökning har utförts 

på två företag. Därmed bör framtida undersökningar berörande liknande undersökningsobjekt, 

om de är konstruerade på samma sätt, uppnå likartade resultat. Men som tidigare nämnts 

gällande validitet, kan växlande öppenhet hos informanterna och feltolkningar av deras svar 

bidra till ett felaktigt intryck av erhållen data. Till följd av detta finns det en smärre osäkerhet 

angående undersökningens reliabilitet då dessa feltolkningar är individuella och bidrar till ett 

avvikande resultat. 

 

7.3 Generalisering 

Att göra urval av bekvämlighet strider mot de krav som ställs på god vetenskaplig forskning 

(Denscombe 2000, s. 25). Tillfällighetsurvalet i uppsatsens enkätundersökningar bidrar 

därmed till att en generalisering ej är möjlig. 

  

Det är endast en liten andel uteblivna svar i utförda enkätundersökningar. Därmed finns det ej 

särskilt stor anledning att tro att de uteblivna svaren skulle ha påverkat utfallet resultat. Detta 

bortfall anses av författarna därmed inte vara allt för stort ur generaliseringssynpunkt. 

 

Uppsatsen har undersökt två mindre tjänsteföretag. Dessa har varken någon utpräglad hierarki 

eller stort antal anställda. Till följd av detta har en utarbetad intern marknadsföringsstrategi 

ansetts vara obehövlig från respektive företags ledning. Trots detta har de företag vi undersökt 

erhållit tämligen bra serviceresultat ur kundsynpunkt. Detta då det gemytliga arbetsklimatet 

till stor del har understött de interna aktiviteter som presenterats i uppsatsens teoridel. Men 

hur skulle det fungera i ett större företag där arbetsklimatet inte stödjer de interna aktiviteterna 

på samma sätt? Då detta inte går att besvara med hjälp av denna uppsats undersökning, är det 

ej heller möjligt att generalisera utifrån beskaffade resultat. Undersökningen redogör endast 

för mindre tjänsteföretag och därav inte tjänsteföretag i stort. 
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8. Slutsats 

Slutsatsen svarar mot uppsatsens problemformulering ” Var förekommer eventuella problem i 

processen att nå kundnöjdhet genom intern marknadsföring i ett mindre tjänsteföretag?”. 

 

8.1 Slutdiskussion 

Svagheter i processen att nå kundnöjdhet genom intern marknadsföring har påträffats främst i 

början av processens gång. Uppsatsens undersökningar och analys har åskådliggjort att brister 

i attitydutveckling samt kommunikationsstyrning bidragit till dämpad motivation hos de 

anställda i de undersökta företagen. Detta har av kunderna i sin tur uppfattats som bristande 

kundintresse hos tjänsteföretagens anställda, med något avtagen kundnöjdhet som följd.  

 

Därmed är det ej en specifik del i processen att nå kundnöjdhet genom intern marknadsföring 

som är bräckligast. Brister i ett flertal aktiviteter som understödjer de motivationsskapande 

interna ledningsprocesserna har upptäckts. Ledningens stöd och informationsstöd gentemot 

personalen besitter de väsentligaste svagheterna som iakttagits under undersökningens gång. 

 

Svagheter med avseende på ledningens stöd samt informationsstöd berör framför allt de 

timanställda men även övriga anställda i tjänsteföretagen. Avsaknad av aktiv uppmuntran och 

feedback från ledningen har påverkat samtliga anställdas motivation samt engagemang till 

arbetsuppgifter och eget initiativtagande. De timanställda har ofta ett begränsat ansvar i 

organisationen och därutöver är kommunikationen till dessa anställda många gånger 

bristfällig. Då även de timanställda har mycket kundkontakt är det viktigt att inte förbise deras 

behov av stöd från ledning och därmed värdesätta dessa i samma grad som de heltidsanställda 

i avseende på ovannämnda interna aktiviteter. De informationsstödjande aktiviteterna bör 

dessutom i ett tjänsteföretag, ha en central ställning med fokus på dess gynnande effekter. 

Därmed bör möten och liknande informationsstöd ytterligare prioriteras samt respekteras av 

samtliga anställda för att ett fungerande informationsflöde ska uppnås i företaget. 

 

De två undersökta företagen har olika brister i de interna ledningsprocesserna men ändå 

uppnått i stort sett lika hög kundnöjdhet. Detta resultat skulle kunna förklaras med att alla 

delar i processen är av lika stor vikt och att en komplex intern marknadsföring i sådana fall 

torde resultera i toppresultat vad gäller uppnådd kundnöjdhet.  
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Författarna har efter utförda undersökningar konstaterat att mindre tjänsteföretag stundtals 

negligerar vikten av de nämnda interna ledningsprocesserna med tillhörande stödjande 

aktiviteter. Förklaringen tros ligga i att dessa företag förlitar sig på det individuella 

motivationsskapandet och den spontana kommunikationen inom organisationen. Därmed 

förbises de betydande framgångar som frambringas i processen att nå kundnöjdhet genom en 

väl utarbetad intern marknadsföring. 

 

8.2 Fortsatt forskning 

Då denna undersökning berör den interna marknadsföringen i mindre tjänsteföretag är en 

generalisering gällande tjänsteföretag av olika storlek ej möjlig. Författarna finner därmed att 

vidare forskning med större tjänsteföretag som undersökningsobjekt torde vara intressant. 

Detta med avseende på att en sådan undersökning har möjlighet att utreda vikten av den 

interna marknadsföringens roll i förhållande till företagets storlek gällande uppnådd 

kundnöjdhet.  
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Bilaga A: Enkätundersökningsformulär 

 

Södertörns Högskola 
Företagsekonomi   Stockholm 2005-10-03 

 
Vi är två studenter som läser på Södertörns Högskola, Flemingsberg. Vårt 

syfte med detta frågeformulär är att ta reda på hur du som kund upplever 

servicekvaliteten på din träningsanläggning. 
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1.) Som kund får jag en känsla av att 
inte vara en i mängden.  
Personalen visar ett genuint intresse för MIG 
och MIN träning. 

 

'
 

'
 

'
 

'
 

'
 

2.) Personalen uppfattas som 
serviceinriktad.  
Jag får ett trevligt bemötande. 

 

'
 

'
 

'
 

'
 

'
 

3.) Personalen är lyhörd för mina behov 
och bemöter mina önskemål. 
Jag känner att jag får ut det jag vill med min 
träning, med personalens hjälp. Till exempel 
personlig tränare, tips i gymmet, vägledning 
på passen och barnpassning om så önskas. 

 

'
 

'
 

'
 

'
 

'
 

4.) Jag som kund möts av hög 
kompetens. 
Personalen kan sitt jobb och utfört det 
utmärkt. Det vill säga hög standard på 
personalens kunskaper inom respektive gebit. 

 

'
 

'
 

'
 

'
 

'
 

5.) Jag som kund uppfattar att 
personalen har bred kunskap. 
Det vill säga att personal även är insatta i 
andra områden än sitt egna. Så som kost, 
hälsa, skador och organisationen i övrigt. 

 

'
 

'
 

'
 

'
 

'
 

6.) Jag är i helhet mycket nöjd med min 
träningsanläggning. '

 

'
 

'
 

'
 

'
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Rangordna följande faktorer, från 1 till 5, där ett är viktigast: 

 

' Att personalen har hög kompetens inom alla områden som rör träning 

och hälsa.  

' Att erhålla den träning jag förväntar mig. 

' Att jag möts av ett genuint intresse gällande mig och min träning. 

' Att jag får ett trevligt bemötande. 

' Att personalen är lyhörd för MINA behov. 

 

 

Hur väl motsvarar din träningsanläggning dina förväntningar? 

' Mycket bra 

' Ganska bra 

' Till en viss del 

' Inte så bra 

' Inte alls 

 

 

 

Tack för din medverkan! Detta har varit till stor hjälp för oss! 

/Pernilla & Sofia 
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Bilaga B: Intervjuformulär till ledning. 

Intervjufrågor till ledning:Intervjufrågor till ledning:Intervjufrågor till ledning:Intervjufrågor till ledning:    
Företagsfakta: 
•  Grundades? 
•  Historia? 
•  Antal anläggningar? 
•  Hur många anställda? Vilka olika arbetsuppgifter har dessa? 
•  Vad har personalen för bakgrund? Utbildning? Tidigare erfarenhet? Arbete? 
•  Hur många medlemmar? Gräns antal? Riktar ni in er på någon speciell 

målgrupp? 

OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation    
1. Vad har du för arbetsuppgift? 

2. Vilken är företagets affärsidé? Vilka är företagets mål med verksamheten? 
3. Har de anställda varit med vid planering av företagets affärsidé? Till exempel vid 

förändringar och liknande. 
4. Hur är den förankrad hos de anställda? Känner de till den, genomsyrar den 

arbetsrutinerna? Vilken påverkan har affärsidén på de anställda? (motivation)? Hur tror du att 
den påverkar de anställdas arbete? Även hos dem som jobbar sällan? 
 

5. Hur ser ni på företagets konkurrenter? Känner ni att det är hot mot företaget? Vilka 
anser du är era största konkurrenter? 

6. Hur differentierar ni er på marknaden? Vad är speciellt med just era 
träningsanläggningar i förhållande till era konkurrenter? 

7. Vilka är era viktigaste konkurrensmedel? Till exempel pris, utbud, kompetens etc. 
 

PersonalPersonalPersonalPersonal    
8. Hur arbetar ni med intern marknadsföring för er? Vad vill ni uppnå med den interna 

marknadsföringen? Vad ingår i er interna marknadsföring? Hur viktig anser du den interna 
marknadsföringen vara? Vilka delar satsar ni mest på? Hur mycket personal arbetar med 
intern marknadsföring? Vad skulle kunna förbättras? Vad är ni mest nöjda med?  

9. Hur satsar ni på era anställda? (Utbildning, tvåvägskommunikation, informationsstöd 
(veckobrev), personalvård, tekniskt stöd) 

 
10. Vad innebär tjänstekvalitet för er? Vad är det som ger er tjänst den kvalitet den har? 

Vilka parametrar är viktiga? Till exempel image, service, utbudet, anläggning centralt, fräscht?  
11. Vilka kriterier anser ni är viktigast vid rekrytering? Personlighet, utbildning, 

erfarenhet? 
12. Hur stärker ni gemenskapen mellan de anställda? Arrangemang? 
13. Stärker ni den kompetens som redan finns i organisationen? På vilket sätt? Tar 

ni till vara på den kunskap som finns hos befintlig personal, istället för att söka hjälp utifrån? 
Det vill säga satsar på internrekrytering? Tar anläggningarna hjälp av varandra? 

14. Hur motiverar ni era anställda att vara kundmedvetna? Genom belöningssystem, 
uppmuntran, månadens anställd? Får personalen någon slags uppmuntran för väl utfört 
arbete och i sådana fall på vilket sätt? 
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15. Hur kommunicerar ni med era anställda? Veckobrev, pm, tidskrifter, intranät..? Hur 
fungerar den interna kommunikationen inom organisationen? Tekniskt stöd (till exempel 
intranät) o.s.v.?  

 
16. Har personalen möjlighet att kommunicera med ledningen om sina behov, 

krav, och sina åsikter om hur verksamheten kan förbättras och sina insikter i 
vad kunderna vill ha? Är personalen delaktig vid planering och beslut? På vilket 
sätt? Hur ofta har ni personalmöten? Hur går en anställd tillväga om han/hon har ett förslag på 
förbättring? 

17. Redovisas annonskampanjer, broschyrer och reklam för de anställda innan de 
lanseras externt?  

18. Tror du att personalen känner tillfredsställelse i att genomföra sitt arbete? I.s.f. 
varför?  

19. Har personalen befordringsmöjligheter? Hur går det till? 
20. Hur uppfattar du trivseln på arbetsplatsen i stort? Vad kan förbättras? 
 

KunderKunderKunderKunder    
21. Är ni medvetna om era kunders förväntningar? Hur undersöker ni detta? 
22. Vad tror du att era kunder är mest/minst nöjda med? 
23. Hur värvar ni nya medlemmar? Vad har ni för strategier?  
24. Hur arbetar ni för att uppnå hög kundnöjdhet? Vad tror du att ni kan göra ytterligare 

för att höja kundnöjdheten? Till exempel klubbkvällar? 
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Bilaga C: Intervjuformulär till personal. 

Intervjufrågor till personal på anläggningarna: 
OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation    

1. Vad har du för arbetsuppgift? 
2. Känner du till företagets affärsidé/mål? Vad går dessa ut på? 

 
3. Har du varit med vid planering av företagets affärsidé? 
4. Känner du att era arbetsrutiner följer affärsidén och målet med denna? 
5. Känner du dig som ett viktigt kugghjul i företaget? Varför? 
6. Vad får dig att känna dig nöjd med din arbetsinsats? 
7. Varför är detta en bra arbetsplats? Vad kan förbättras? 
8. Möten? 

 

PersonalPersonalPersonalPersonal    
9. Hur jobbar du för att möta kundernas behov? 
10. Hur anser du att man uppnår kundnöjdhet genom enkla medel? 

 
11. Hur tror du ledningen ser på de anställda i företaget? 
12. Vad gjorde att just du blev anställd? Utbildning, personlighet, erfarenhet…? 
13. Hur anser du att utbildning av personal fungerar? Vad är det för utbildningar, 

hur ofta, vilka går dessa utbildningar. Sker dessa fortlöpande? Även 
serviceutbildningar? Såsom till exempel hur man kommunicera med kunden? 

14. Känner du dig delaktig i planering och beslut? 
15. Får du aktiv uppmuntran från ledning och chefer? På vilket sätt? 
16. Hur får du information om vad som händer i företaget? 
17. Känner du att då får tillräcklig information om externa annonskampanjer och 

liknande INNAN de lanseras?  
18. Intranät och andra tekniska hjälpmedel. Använder ni sådana? Bra/dåligt?  
19. Känner du att din kompetens kommer till användning? 

 
20. Har du möjlighet att kommunicera med ledningen om dina behov, krav, och 

åsikter om hur verksamheten kan förbättras och dina insikter i vad kunderna 
vill ha? 

 
21. Har du befordringsmöjligheter? 
22. Hur uppfattar du trivseln på arbetsplatsen i stort?  
 

KunderKunderKunderKunder    
23. Är du medveten om era kunders förväntningar?  
24. Vad tror du att era kunder är mest/minst nöjda med? 
25. Hur värvar ni nya medlemmar? 
26. Genomför ni marknadsundersökningar bland era kunder? 
27. Hur ser er servicepolicy ut? 
28. Hur arbetar du för att uppnå hög kundnöjdhet? 
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Bilaga D: Enkätresultat från  
Wasa Health & Racket Club  

(2005-11-01) 
Squash                            

Fråga                           Medelvärde 
A1 3 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 4        2,11 

A2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3        1,21 

A3 3 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 3 2 3 1 1 3 2 3        1,95 

A4 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 3 2        1,79 

A5 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2        2,11 

A6 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3        1,53 

                            

B1 4 5 3 3 5 3 3 3 3 2 5 1 2 2 4 4 5 4 -        3,39 

B2 2 3 5 5 1 2 5 5 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 -        2,39 

B3 5 1 2 2 4 1 1 2 5 5 4 2 5 4 5 3 4 5 -        3,33 

B4 1 4 5 4 2 5 4 4 2 3 2 5 1 3 2 2 2 2 -        2,94 

B5 3 2 4 1 3 4 2 1 4 4 3 3 4 5 3 5 3 3 -        3,17 

                            

C1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -        1,22 

                            
 Gym                                                       

Fråga                           Medelvärde 
A1 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1           1,69 

A2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1           1,19 

A3 3 2 2 1 2 1 2 3 1 1 1 3 2 1 1 2           1,75 

A4 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1           1,63 

A5 1 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 2 2 1 3 1           2,19 

A6 1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1           1,50 

                            

B1 1 5 5 4 3 1 5 4 2 3 3 2 2 4 5 1           3,13 

B2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 1 1 5           1,81 

B3 5 4 3 3 5 5 4 5 3 5 2 5 4 5 4 2           4,00 

B4 3 3 4 5 2 4 2 3 4 1 4 1 3 2 3 3           2,94 

B5 4 2 1 1 4 3 3 1 5 4 5 3 5 3 2 4           3,13 

                            

C1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1           1,38 

                            
 Squash/Gym                                                       

Fråga                           Medelvärde 
A1 1 4 2 5 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 1 3 3 1 2 1 1 2 1 1 2  1,88 

A2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2  1,32 

A3 1 2 5 1 3 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2  1,8 

A4 2 1 4 1 3 2 2 1 1 1 3 3 2 2 3 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2  1,92 

A5 2 1 4 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2  1,92 

A6 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3  1,6 

                            

B1 2 2 2 2 1 2 3 2 5 2 4 5 5 1 5 5 4 5 2 2 3 3 3 - -  3,04 

B2 5 1 1 3 2 1 1 5 1 4 1 1 4 5 1 1 5 1 1 1 1 2 4 1 1  2,16 

B3 1 5 3 4 5 3 4 1 2 5 5 4 3 4 4 4 1 3 4 4 2 5 1 - -  3,35 

B4 4 3 5 1 3 4 2 4 3 1 2 3 1 3 2 2 3 2 3 3 5 1 5 - -  2,83 

B5 3 4 4 5 4 5 5 3 4 3 3 2 2 2 3 3 2 4 5 5 4 4 2 - -  3,52 

                            

C1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2  1,52 
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Alla kunder                           

Frågor 
Squash 
Värde 

Gym 
Värde 

Squash/Gym 
Värde 

Medelvärde 
(1-5, där 1 
är bäst) 

Medelvärde inv. 
(1-5,  
där 5 är bäst) 

A1 2,11   1,69  1,88 �   1,89    3,11       
A2 1,21   1,19  1,32 �   1,24    3,76       
A3 1,95   1,75  1,8 �   1,83    3,17       
A4 1,79   1,63  1,92 �   1,78    3,22       
A5 2,11   2,19  1,92 �   2,07    2,93       
A6 1,53   1,50  1,6 �   1,54    3,46       

                            
B2 2,39   1,81  2,16 �   2,12    2,88       
B4 2,94   2,94  2,83 �   2,90    2,10       
B1 3,39   3,13  3,04 �   3,19    1,81       
B5 3,17   3,13  3,52  �   3,27    1,73       
B3 3,33   4,00  3,35  �   3,56    1,44       

                            
C1 1,22   1,38  1,5  �   1,37    3,63       
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Bilaga E: Enkätresultat från 
nJoy Täby (2005-11-14) 

Alla kunder                                 
                                 
Frågor                                     
A1 2 2 1 1 3 2 1 1 2 4 3 2 1 2 1 2 2 3 5 3 3 3 3 1 2 1 4 2 2 2 2 1 3 4 3 2 
A2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 4 1 1 2 2 3 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
A3 2 2 1 1 2 1 1 1 3 4 3 3 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 5 2 3 1 3 1 2 3 2 1 
A4 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 1 2 3 2 1 
A5 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 2 1 2 1 2 2 3 5 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 1 3 3 2 1 
A6 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 3 3 1 
                                     
B2 4 1 1 1 2 3 4 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 3 1 1 1 1 2 5 1 5 3 1 1 1 1 2 5 1 4 2 
B1 5 5 3 3 1 1 5 5 2 1 4 2 4 2 3 1 1 2 4 2 3 3 1 3 2 1 4 4 3 3 5 4 4 3 5 3 
B4 2 3 2 2 3 2 1 1 3 5 5 4 3 3 2 5 2 5 2 5 2 1 3 4 3 3 1 2 2 2 3 3 1 2 3 1 
B3 1 2 4 5 4 5 3 3 4 2 2 5 1 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 2 5 4 5 3 4 5 4 1 3 5 1 5 
B5 3 4 5 4 5 4 2 4 2 3 3 3 5 5 5 4 4 1 5 4 5 5 5 2 4 2 2 5 5 4 2 5 2 4 2 4 
                                     
C1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 1 2 1 1 1 2 4 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 
                                     
                                     
Frågor                                     
A1 3 2 2 1 1 3 2 2 1 1 4 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 3 2 2 1 3 1 
A2 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 1 
A3 3 1 1 2 2 4 2 2 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 
A4 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 
A5 1 1 1 3 2 2 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 2 3 3 3 2 2 1 
A6 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 
                                     
B2 1 3 5 5 1 1 4 1 1 1 5 5 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 5 1 3 2 1 - - 
B1 2 2 4 4 3 2 3 2 2 2 3 1 2 5 1 3 4 2 2 3 1 2 4 2 1 2 4 1 4 1 2 1 1 5 - - 
B4 3 5 1 3 2 3 2 3 4 4 1 3 4 4 4 2 5 3 3 1 3 3 3 3 4 5 3 4 5 4 3 2 5 2 - - 
B3 5 1 2 1 4 4 1 4 3 3 4 4 3 1 3 5 2 5 4 5 5 4 2 4 2 3 5 3 2 2 4 4 4 4 - - 
B5 4 4 3 2 5 5 5 5 5 5 2 2 5 3 5 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 2 5 3 3 5 5 3 3 - - 
                                     
C1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 
                                     

Frågor            

Medelvärde 
(1-5, där 1 
är bäst)  

Medelvärde inv.  
(1-5,  
där 5 är bäst)       

A1 1 5 2 1        2,05    2,95                  
A2 1 1 1 1        1,41    3,59                  
A3 1 1 1 1        1,79    3,21                  
A4 1 2 1 2        1,50    3,50                  
A5 1 2 2 2        1,89    3,11                  
A6 1 1 1 2        1,46    3,54                  
                                     
B2 - - - -        2,01    2,99                  
B1 - - - -        2,71    2,29                  
B4 - - - -        2,93    2,07                  
B3 - - - -        3,40    1,60                  
B5 - - - -        3,86    1,14                  
                                     
C1 2 - - -        1,44    3,56                  
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Bilaga F: Anteckningar från 

intervju med Clas Ericsson  
(ägare, Wasa Health & Racket Club, 2005-10-21) 

Företagsfakta 
 
När grundades Wasa Health & Racket Club? 
Wasa Squash grundades 1999, men då erbjöds bara squash o spinning. 2001 gick grannen i 
konkurs och då tog Wasa Squash över lokalen, byggde ut och renoverade den. Wasa Health & 
Racket Club bildades därefter.  
 
Antal anläggningar? 
Det är den enda anläggningen som ingår i företaget. 
 
Hur många anställda och vilka olika arbetsuppgifter har dessa? 
Vi har fyra heltidsanställda. Det är jag, alltså chefen, sen finns platschef, receptionsansvarig 
och en som arbetar med ekonomi. Totalt är vi 45 stycken men många är timanställda 
gruppträningsinstruktörer.  
 
Vad har personalen för bakgrund? Utbildning? Tidigare erfarenheter? Arbete? 
Vid anställning går vi på 90% personlighet då vem som helst kan lära sig ett datorprogram. 
Men man kan inte lära någon att vara på ett visst sätt, till exempel tycka om att möta kunder. 
Vad de har för utbildningar är helt ointressant i det skedet. De får provanställning, där får de 
visa vad de går för. Viktigt att personalen trivs med varandra. Jag kollar även referenser noga. 
Instruktörer anställs oftast utbildade, då vi inte har egna utbildningar. Receptionister kan 
däremot gå instruktörsutbildning för att bli grupptränare. 
 
Hur många medlemmar? Gränsantal? Riktar ni in er på någon speciell målgrupp? 
Vi har cirka 1000 medlemmar, men antalet skiftar och det beror på den stora omsättningen i 
Stockholms innerstad. Vi har ingen exakt medlemsgräns utan vi känner av och drar ner på 
kampanjer om medlemsantalet blir för stort. Konceptet är att det ska finnas utrymme, alltså 
gott med utrymme för kunden. Jag kan utrycka mig såhär; att vi inte är ute efter och vänder 
oss inte till superhurtiga yngre tjejer och killar. Vi vänder oss till dom som motionerar ett par 
dar i veckan. Här ska kunderna inte behöva känna att dom måste klä sig ”rätt”. Vi vill istället 
vara ett alternativ till dom stora anläggningarna. Alla som kan betala är självklart välkomna 
hos oss. Vi vill inte vara exklusiva eller sticka ut på något speciellt sätt.  
 

Organisation 
 
Vad har du för arbetsuppgift? 
Vi är ett litet företag och jag är ensam ägare och chef och det innebär att jag får göra det 
mesta, men det är inte negativt. Jag gör allt möjligt, det vill säga allt ifrån att städa, göra 
kampanjer, anställa folk. Jag håller även i träningspass. Men jag vill delegera så mycket som 
möjligt till övrig personal. Kunderna ser att chefen är med och gör allt och det tror jag är 
ganska uppskattat.  Platschefens arbetsuppgift är att sköta den dagliga driften, det vill säga se 
till att allt fungerar från dag till dag. 
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Vilken är företagets affärsidé? 
Jag har filat på en affärsidé i fyra år nu men jag har inte lyckats pränta ner det på papper. Jag 
tycker att om man har intelligent personal som bryr sig, speciellt i en liten anläggning, vet 
personalen vad det handlar om. Det vill säga hur vi ska driva den här verksamheten framåt 
och vad som är viktigt. Känslan och atmosfären är det som är viktigt hos oss. Men jag vill 
självklart skriva ner affärsidén när tid finns.  
 
Har de anställda varit med vid planering av företagets affärsidé? 
-  
 
Hur är den förankrad hos de anställda? 
–  
 
Hur ser ni på företagets konkurrenter? 
De konkurrenter vi har är de träningsanläggningar som finns i närheten som till exempel 
SATS, Reinholds och andra mindre gym. Men den största konkurrenten är det som upptar 
människans tid. Den vanligaste ursäkten är att man inte har tid att träna. Squashkunderna är en 
större målgrupp och finns inte bara i Vasastan. Vad gäller kampanjer av squashverksamheten, 
syns vi mer centralt som i exempelvis Expressen och Aftonbladet.  
Vi har kunder som bara spelar squash. 
Med gym brukar man säga att de som ligger inom sju minuters avstånd anses som ens 
konkurrenter.  
 
Vilka är era viktigaste konkurrensmedel? 
Känslan och atmosfären ska göra oss unika, men det är svårt att förmedla när man lockar en 
ny kund. Detta märker dom först när dom kommer hit. 
Även kombinationen med racketsport och gym gör oss unika. Kunden kan välja fritt mellan 
dessa. Vi har 27 gruppträningspass i veckan och det är inte lika många pass som till exempel 
SATS. Att hitta något som gör en träningsanläggning unik är svårt. Kunderna bryr sig inte om 
märket på cyklarna o.s.v. Unikt för Wasa Health & Racket Club är att folk känner sig 
välkomna, vi känner igen dom och lär oss deras namn. Större anläggningar har svårt för detta. 
Vi vill skapa en personlig touch att göra anläggningen trivsam. All personal känner till detta. 
Men kombinationen squash och gym är även det ett viktigt konkurrensmedel. 
 

Personal 
 
Hur arbetar ni med internmarknadsföring? 
Vi har personalmöte för alla 2 gånger per år. Sen har vi kontinuerliga möten inom respektive 
”grupp”, till exempel gruppträning, reception plus administration. Jag tycker att möten är 
ganska överreklamerade. Jag vet att jag kan bli mycket bättre chef. Genom mer uppmuntran 
och mer tid för varje anställd. Jag ska försöka ha individuella samtal med så många som 
möjligt. Men det är svårt då det är många extraanställda. Man kan definitivt bli bättre på allt. 
 
Hur satsar ni på era anställda?  
Vi har veckomail som skickas ut varje fredag och det sköter platschefen. Veckomailen tar upp 
saker som har hänt och kommer att hända. Vi har även en receptionsbok, där vi skriver i saker 
som händer under dagen och kan vara viktigt att veta. På personalmöten tycker jag att det är 
lika viktigt att personalen kommer med idéer. Har man varit borta får man söka upp 
information själv, aktivt. Det är väldigt viktigt att ha engagerad och intresserad personal. 
Chefen ska ses som en i gänget, alla har lika stort ansvar att komma idéer och förbättringar. 
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Personalen får ta eget initiativ om de vill gå en utbildning och då får de komma med förslag 
till mig. Det ansvaret ligger på dom då det här inte är ett dagis. Kan man inte ta det ansvaret, 
passar man inte i företaget.  
Man ska inte ha för mycket respekt för chefen. Vi är ett gäng som jobbar ihop, vill man något 
måste man säga till. Jag tycker själv inte att jag är den bästa chefen. Jag kan vara ganska 
butter, men jag är rak. Jag är dålig på att uppmuntra folk, men rättvis och schysst.  
Viktigt för alla att veta att man måste motivera sig själv. Jag tycker det är kul om folk vill 
utveckla sig och gå kurser. Vi har mycket sånt men det ligger på eget ansvar. Jag brukar inte 
säga nej, framför allt inte till dom som arbetar här på heltid. De måste känna själva vad de 
behöver.  
Jag tycker det är viktigt med dessa bitar, för att behålla den personal man vill ha. Om man inte 
gör förändringar och förbättringar kommer de att sluta tidigare, för att de kommer tycker det 
är tråkigt och för att de inte känner att de inte kan utvecklas ytterligare. Det är viktigt med ny 
inspiration. 
 
Vad innebär tjänstekvalitet för er? 
Som jag nämnde tidigare vill vi vara unika med känslan vi levererar till kunderna. Sen även 
kombinationen med squash och gym. 
 
Hur stärker ni gemenskapen mellan de anställda?  
Vi har squashkvällar, där vi anordnar mindre turneringar, med vin, öl o mat. Vi brukar även 
ha julfester. Ansvaret till att dessa blir av ligger hos plastchefen och receptionsansvarige. De 
får en budget, och får sen fixa hur de vill. 
 
Stärker ni den kompetens som redan finns i organisationen? 
De som jobbar mycket får utforma arbetet själva inom vissa ramar. De har stora friheter att 
själva utforma sitt eget schema och sina arbetsuppgifter. Viktigt att de får det ansvaret. De kan 
byta arbetsuppgifter med varandra. De kan välja själva om de vill jobba mer eller mindre. Att 
man som chef i största möjliga mån försöker tillgodose dessa aspekter tror jag är viktigt. De 
timanställda har inte samma möjligheter.  
Eftersom vi är ett litet företag går bitarna in i varandra. Man tar del av varandras 
arbetsuppgifter. Man hjälper varandra och man behöver inte boka tid för att träffa varandra, 
springer på varandra hela tiden i alla fall.  
Det här är säkert inte den bästa arbetsplatsen det finns mycket man kan bli bättre på. Jag vill 
lägga mycket ansvar på Camilla och Sonja. Dom har väldigt stor frihet att utforma sitt jobb 
som dom vill. Hoppas att dom tycker att det är bra utifrån de ramar vi kan erbjuda. Sen har jag 
som chef ett stort ansvar att ge dom bra ramar att arbeta utifrån. 
 
Hur motiverar ni era anställda att vara kundmedvetna? 
Vi har inga bonusprogram eller månadens anställd. Jag uppmuntrar folk i form av till exempel 
en chokladask eller spa-helger.  
 
Hur kommunicerar ni med era anställda? 
Som jag nämnde tidigare så skickas det ut veckomail varje fredag.  Vi använder oss inte av 
något intranät. Vi har bytt datorer till alla stationer. De har en ny kunddatabas. Det är ett nytt 
avancerat system men som är enklare och effektivare än det förra. Till exempel hantering med 
autogiro kan nu skötas smidigare. Hela den administrativa biten underlättas. Eftersom vi är ett 
litet företag stöter man ihop med varandra hela tiden så jag tycker att den interna 
kommunikationen fungerar bra men självklar kan det bli bättre. Man ska alltid veta att man 
kan bli bättre hela tiden. 
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Har personalen möjlighet att kommunicera med ledningen om sina behov, krav och sina 
åsikter om hur verksamheten kan förbättras och i sina insikter om vad kunderna vill 
ha? Är personalen delaktig vid planering och beslut?  
Som jag nämnde tidigare har personalen möjlighet att påverka. På den här arbetsplatsen 
jobbar vi tillsammans och alla har ett ansvar att komma med förslag om förbättringar. 
 
Redovisas annonskampanjer, broschyrer och reklam för de anställda innan de lanseras 
externt? 
Annonskampanjer kan redovisas bättre för de timanställda innan de lanserar externt. Ibland 
går det så fort att man missar sånt, till exempel informera extrapersonalen på helgen. Försöker 
se till att det inte händer. 
 
Tror du personalen känner tillfredsställelse i att genomföra sitt arbete? 
De som jobbar mest verkar trivas, då dom har jobbar ganska länge. Sonja har jobbat i 2 år, 
Camilla drygt 3 år. Jag tror de känner tillfredställelse då de kan bestämma själva mycket. De 
jobbar under stor frihet. Chefen lägger sig inte i allt för mycket om allt funkar, utan jag litar 
på personalen.  Jag frågor dom titt som tätt om deras planer och vad dom tycker. Vill att dom 
ska vara kvar. Dom är duktiga. 
 
Har personalen befordringsmöjligheter?  
Även platschefen och receptionsansvarige håller i pass. Det finns stor variation i de anställdas 
arbetsuppgifter. Allt ifrån administration, kundmöte, till att massage- och träningspass. 
 
Hur uppfattar du trivseln på arbetsplatsen i stort? 
Jag tror de flesta är nöjda med trivseln. Det är väldigt bra stämning.  
De anställda får jobba under stor frihet. Chefen lägger sig inte i allt för mycket om allt funkar 
utan litar på personalen.  
 

Kunder 
 
Är ni medvetna om era kunders förväntningar? 
Kundernas förväntningar är väldigt individuella. Vi har inte gjort några kundundersökningar. 
Men vi har "exit"-formulär, dessa fylls i när kunden slutar. Vi har gjort mindre 
undersökningar om gruppträningarna där vi får reda på vad de tycker om passen och 
instruktörerna. I dessa tar vi reda på om det är träningspasset eller instruktören kunden väljer.  
Det är skillnad mellan våra squashkunder och våra gymkunder. Squashkunderna vill ha roligt. 
De tränar i genomsnitt en gång i veckan, oftast samma tid. 
Gymkunderna tränar för att komma i form och i genomsnitt 2-3 gånger i veckan. Vi försöker 
ge gymkunderna en bra start genom 3 gratisinstruktioner. Det gäller att få igång kunden inom 
40 dagar. Vi frågar kunden vad de vill ha och försöker få dem att förstå att vi kan erbjuda det 
de söker. 
 
Vad tror du att era kunder är mest/minst nöjda med? 
Jag tror att de uppskattar personalen och att de tycker det är trivsamt. 
Vad de är minst nöjda med är kanske att de tycker att vi har för få gruppträningspass, men det 
vet de om från början. Musiken klagades det lite på förut, men den har vi ändrat nu. Damernas 
bastu försvann i och med ombyggnaden till ett större omklädningsrum. Medlemmarna fick 
vara med och bestämma detta och majoriteten ville ha större omklädningsrum istället för 
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bastu. Vi borde kolla mer vad kunderna saknar. Vi upplever att de flesta är väldigt nöjda. De 
som är missnöjda säger oftast ingenting.  
 
Hur värvar ni nya medlemmar? 
Vi värvar medlemmar genom "Word-of-Mouth". Annonser/kampanjer riktar sig oftast till 
medlemmarnas familjer och vänner. Våra medlemmar är vår största rekryteringsfaktor.  
Gymdelen annonserar vi lokalt som i lokaltidningar medan squash annonseras mer utbrett. 
 
Hur arbetar ni för att uppnå hög kundnöjdhet? 
Det är en avvägning hur mycket kundaktiviteter man ska göra. Det är en ekonomisk fråga. 
Måste anställa en till som bara sysslar med detta, hur mycket mer kunder, mer kundnöjdhet 
vinner man? Vi har nya gymmaskiner till gymmet, målar om ibland, ny spinningsal, bjuder 
medlemmar på handduk o kaffe. Nytt datasystem där medlemmarna kan boka på nätet, vilket 
är ovanligt för squashspelare.  
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Bilaga G: Anteckningar från 
intervju med Sonja Masajava  

(platschef, Wasa Health & Racket Club, 2005-11-01) 
 

Organisation 
 
Vad har du för arbetsuppgift? 
Jag är platsansvarig. Jag gör allt från att stå i receptionen till att jobba med administrativa 
bitar. Även kassor och kampanjer, jag gör lite allt möjligt. Jag har jobbat i företaget i 2,5 år. 
 
Känner du till företagets affärsidé/mål? Vad dessa går ut på?  
Det finns inga tydliga affärsplaner eller skrivna mål. Målet är helt och rent fast etsat i våra 
huvuden. Camillas och mina mål är att göra kunder nöjda. Trögheten är när allt går på rutin. 
Clas ska skriva ner målet med verksamheten. 
 
Har du varit med vid planering av företagets affärsidé? 
- 
 
Känner du att era arbetsrutiner följer affärsidén och målet med denna?  
Det är svårt att veta om alla jobbar åt samma håll. Gemensamma mål är att göra kunder nöjda 
och att de mår bra. Vi har blivit uppväxta med hur man ska bemöta kunden. 
 
Känner du dig som ett viktigt kugghjul i företaget? 
I grova drag består företaget av 3-4 nyckelpersoner. Det är jag, Camilla, Clas och den fjärde 
nyckel personen är flera olika. Vi skulle inte klara oss utan de andra i företaget. Dom har bra 
kunskaper om medlemmarna. Medlemsrådgivare drar exempelvis in pengar till företaget. Sen 
har vi en receptionskille och gymansvarig tjej som har kontakt med kunder. Man har stort 
ansvar över sina egna arbetsuppgifter. Nyckelpersonerna tar sig det ansvaret. Det finns 
nerskrivet på papper vilka arbetsuppgifter man har. Men jag och Camilla glider in i varandras 
arbetsuppgifter.  
 
Vad får dig att känna dig nöjd med din arbetsinsats? 
Jag känner mig nöjd då jag ser kunden bli nöjd och att mina arbetskamrater mår. Jag känner 
mig nöjd även då jag får en klapp på axeln från Clas. Men dock är Clas ganska reserverad 
med detta.  
 
Varför är detta en bra arbetsplats? 
Jag är utbildad statsvetare och personalvetare. Jag får kombinera mitt intresse med mina 
kunskaper. Jag tycker om kundkontakten. Jag tycker om att jag får hålla på med flera olika 
delar. Arbetskamraterna är oerhört viktiga. Ändringar i personalstyrkan kan leda till att folk 
slutar. Jag tycker det kan bli bättre informationsflöde. I och med att vi är så få tar man för 
givet att informationen kommer fram men det är inte alltid så. Vi får det inte att framstå till 
kunderna att detta är något problem.  
 
Möten? 
Vi har personalmöten. Jag har varit med på alla. De som jobbar mest ses minst 1 ggr i 
månaden. Receptionsfolket träffas 3 till 4 gånger per år. Jag tillsammans med till exempel 
gruppträningsansvarig, håller i dessa möten.  
Mötena ger information. Skulle vilja ha ett möte varje vecka, så att alla är med på vad som 
händer.  
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Personal 
 
Hur jobbar du för att möta kundernas behov? 
Jag lyssnar för att möta kundernas behov. Brukar fråga, hur de går och hur de känner sig. Jag 
tar till mig vad kunden säger och är lyhörd och observant. 
 
Hur anser du att man uppnår kundnöjdhet genom enkla medel? 
Kunderna vill bli sedda. Gamla kunder märker och reagerar på småsaker. Till exempel 
reagerar de på musiken m.m. Man måste ligga steget före hela tiden och överraska kunden 
lite.  
Någon gång per år har vi föreläsning för kunderna eller ”prova-på-dagar”. Vi bjuder 
exempelvis på pepparkakor eller bakelser vid större helger. 
 
Hur tror du ledningen ser på sina anställda?  
Jag tror Clas ser på sina anställda som en säkerhet och trygghet. Men vi alltid kan förbättras. 
 
Vad gjorde att just du blev anställd?  
Vid anställning gick Clas på erfarenhet, referenser och personlighet och att jag var 
serviceminded. 
 
Hur anser du att utbildning av personal fungerar? Vad är det för utbildningar, hur ofta, 
vilka går på dessa utbildningar. Sker dessa fortlöpande? Även serviceutbildningar? 
Såsom till exempel hur man kommunicerar med kunden? 
Vi tillhör ett nätverk av olika anläggningar som brukar ha möten och träffar där kan det ingå 
en utbildning till exempel kundbemötande och receptionistutbildning. 
Det finns många utbildningar som kan appliceras på den här arbetsplatsen. Det finns 
träningsspecifika utbildningar, service och ledarskapsutbildning.  
De anställda som är helt nya tar hjälp av nätverket. Istället för att gå upp i lön har jag fått 
utbildningar som både gagnar företaget och mig själv. Vi ber själva om vi vill gå någon 
utbildning. Clas är mer reserverad med utbildningar till dem som inte jobbar så ofta. 
 
Känner du dig delaktig i planering och beslut? 
Clas beslutar om stora ekonomiska utgifter. Personal får komma med förslag. Jag tror det är 
viktigt för Clas att känna att alla är delaktiga oavsett vilken position man har. 
 
Får du aktiv uppmuntran från ledning och chefer? På vilket sätt? 
- 
 
Hur får du information  om vad som händer i företaget?  
Förut fick alla veckomail, nu sker det månadsvis. Jag försöker vara den länken till övrig 
personal; den som sprider information. 
 
Känner du att du får tillräckligt med information om externa annonser och liknande 
INNAN de lanseras? 
- 
 
Intranät och andra tekniska hjälpmedel.  Använder ni sådana? Bra/ dåligt? 
Datasystemet vi har nu är mycket bättre än det förra.  
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Känner du att din kompetens kommer till användning? 
- 
 
Känner du att du kan kommunicera med ledningen o, dina behov, krav och åsikter om 
hur verksamheten och dina insikter i vad kunderna vill ha?  
Ja, det känner jag verkligen. Jag vet att Clas vill att vi gör det och han uppmuntrar oss i att 
vara öppna. Detta är något som genomsyrar organisationen. Allas åsikter är viktiga.  
 
Har du befordringsmöjligheter? 
- 
 
Hur uppfattar du trivseln på arbetsplatsen i stort? 
Trivseln är väldigt bra bland personal. Jag har svårt att tänka mig att man kan ha bättre trivsel 
än den vi lyckats åstadkomma här. 
 

Kunder 
 
Vad tror du kunderna är mest/minst nöjda med? 
Jag tror kunderna är mest nöjda med personalen och att det är en liten, personlig anläggning. 
Det de är minst  nöjda med är bara små petitesser. 
 
Hur värvar ni nya medlemmar? 
- 
 
Genomför ni marknadsundersökningar bland era kunder? 
Nej vi har inte gjort några större kundundersökningar. Det skulle vara  kul att göra, men det är 
en tid- och kostnadsfråga.  
 
Hur ser er servicepolicy ut? 
Det är vanliga människor som tränar här. I och med att det är ett litet ställe kan vi erbjuda våra 
kunder bra service. Den personliga känslan anser jag är väldigt viktig.  
 
Hur arbetar du för att uppnå hög kundnöjdhet? 
Jag är lyhörd för kunderna åsikter. Jag försöker att se varje kund och ge ett trevligt 
bemötande. 
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Bilaga H: Anteckningar från 
intervju med Camilla Johansson  

(receptionsansvarig, 
Wasa Health & Racket Club, 2005-11-04) 

 
Vad har du för arbetsuppgift? 
Massage, instruktör, receptionsansvarig, inköpsansvarig, tar hand om autogireringen och 
medlemskap. Jag har jobbat på Wasa i 3 år. Jag jobbar 75%. 
 
Känner du till företagets affärsidé/mål? Vad går dessa ut på? 
Det finns inga direkta mål. 
 
Har du varit med vid planering av företagets affärsidé? 
- 
 
Känner du att era arbetsrutiner följer affärsidén och målet med denna? 
–  
 
 
Känner du dig som ett viktigt kugghjul i företaget? Varför? 
Jag känner mig som ett viktigt kugghjul för att jag vet vad kunderna vill ha och har samtidigt 
chansen att påverka detta. 
 
Vad får dig att känna dig nöjd med din arbetsinsats? 
Jag känner mig nöjd med min arbetsinsats då kunderna ger bra feedback. 
 
Varför är detta en bra arbetsplats? Vad kan förbättras? 
Bra arbetsplats p.g.a. den personliga, nära kontakten med kunderna. Jag skulle vilja jobba 
mera tillsammans med till exempel Sonja men det skulle innebära en högre personalkostnad. 
 
Möten? 
Möten har vi 1 gång per termin och då träffas all personal. Receptionsmöten sker en gång i 
månaden, dessa håller Sonja i. Skulle vilja ha fler av de mindre mötena. 
 

Personal 
 
Hur jobbar du för att möta kundernas behov? 
Jag är lyhörd och snappar upp kundernas önskemål 
 
Hur anser du att man uppnår kundnöjdhet genom enkla medel? 
Det första bemötandet är viktigt. Kunderna vill bli sedda. 
 
Hur tror du ledningen ser på de anställda i företaget? 
Tror att Clas tycker att dom gör ett bra jobb. Vi har en öppen kommunikation. 
 
Vad gjorde att just du blev anställd? Utbildning, personlighet, erfarenhet…? 
Jag var  först praktikant och blev sedan instruktör. 
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Hur anser du att utbildning av personal fungerar? Vad är det för utbildningar, hur ofta, 
vilka går dessa utbildningar. Sker dessa fortlöpande? Även serviceutbildningar? Såsom 
till exempel hur man kommunicera med kunden? 
Man måste fråga, om man vill gå på utbildningar. Man har eget ansvar. Det finns också en del 
föreläsningar att gå på. 
 
Känner du dig delaktig i planering och beslut? 
Jag känner mig absolut delaktig i beslut och planering. 
 
Får du aktiv uppmuntran från ledning och chefer? På vilket sätt? 
–  
] 
Hur får du information om vad som händer i företaget? 
Det får jag genom receptionsboken. 
 
Känner du att då får tillräcklig information om externa annonskampanjer och liknande 
INNAN de lanseras?  
Jag skulle vilja mer information om kampanjer innan de lanseras externt. 
 
Intranät och andra tekniska hjälpmedel. Använder ni sådana? Bra/dåligt?  
- 
 
Känner du att din kompetens kommer till användning? 
–  
 
Har du möjlighet att kommunicera med ledningen om dina behov, krav, och åsikter om 
hur verksamheten kan förbättras och dina insikter i vad kunderna vill ha? 
- 
 
Har du befordringsmöjligheter? 
–  
 
Hur uppfattar du trivseln på arbetsplatsen i stort?  
- 

 
Kunder 
 
Är du medveten om era kunders förväntningar?  
De vill ha det rent och snyggt, tycker om de små detaljerna som till exempel frukt och 
liknande 
 
Vad tror du att era kunder är mest/minst nöjda med? 
Jag tror att kunderna är mest nöjda med personalen, att det är lite folk och därmed finns plats 
för alla. Minst nöjda med att det inte finns någon bastu i damernas omklädningsrum, vill ha 
längre öppettider, fler maskiner. 
 
Hur värvar ni nya medlemmar? 
–  
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Genomför ni marknadsundersökningar bland era kunder? 
Vi har "exit"-formulär som fylls i vid utträde 
 
Hur ser er servicepolicy ut? 
Det är en liten anläggning med god service. Jag tror våra kunder väljer Wasa Health & Racket 
Club för att det är en personlig anläggning. 
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Bilaga I: Anteckningar från 
intervju med Sofie Hagelberg  

(instruktör, Wasa Health & Racket Club, 2005-11-16) 
 
Vad har du för arbetsuppgift? 
 Jag är instruktör i bodybalance. Har jobbat i 1 år och har inte varit med i branschen innan. 
 
Känner du till företagets affärsidé/mål? Vad går dessa ut på? 
Företagets mål är väl att vara liten intim anläggning med personlig service. Alla vet om det. 
 
Har du varit med vid planering av företagets affärsidé? 
- 
 
Känner du att era arbetsrutiner följer affärsidén och målet med denna? 
–  
 
Känner du dig som ett viktigt kugghjul i företaget? Varför? 
Jag har bara ett pass i veckan, så jag känner mig inte som ett viktigt kugghjul i företaget. 
 
Vad får dig att känna dig nöjd med din arbetsinsats? 
Jag är nöjd med min arbetsinsats när eleverna går därifrån och har fått ut det dom vill av 
passet. 
 
Varför är detta en bra arbetsplats? Vad kan förbättras? 
Man har ansvar över sina egna arbetsuppgifter, det tycker jag är bra. Vi har bra, man får träna 
gratis som instruktör sen är det trevliga kollegor. Inget speciellt som kan förbättras, nej, allt är 
bra. Man får utbildning inom det område man instruerar i, kontinuerligt. 
 
Möten? 
Har aldrig varit med på något personalmöte, har missat dom. 
 

Personal 
 
Hur jobbar du för att möta kundernas behov? 
Jag försöker vara servicemedveten, ge kunderna den här personliga känslan, ge ett bra pass o 
bra träning. 
 
Hur anser du att man uppnår kundnöjdhet genom enkla medel? 
Man är glad o positiv, försöka se kunderna o bemöta dom. Försöka få dom att känna sig 
välkomna o hemma. 
 
Hur tror du ledningen ser på de anställda i företaget? 
Jag har inte reflekterat över det. Clas är alltid glad o trevlig. Svårt att svara på det. Lotta som 
är ansvarig för oss som har pass, ger oss feedback. Clas har jag inte så mycket kontakt med. 
 
Vad gjorde att just du blev anställd? Utbildning, personlighet, erfarenhet…? 
Jag blev nog anställd p.g.a. min personlighet. Jag tränade här själv sen frågade min instruktör 
om jag ville gå utbildningen så betalade de den. 
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Hur anser du att utbildning av personal fungerar? Vad är det för utbildningar, hur ofta, 
vilka går dessa utbildningar. Sker dessa fortlöpande? Även serviceutbildningar? Såsom 
till exempel hur man kommunicera med kunden? 
Utbildning fungerar bra. Jag har gått på tre till fyra stycken. Det har varit inom bodybalance. 
Man måste gå de kurserna varje kvartal. Skulle jag vilja bli en annan instruktör finns det 
säkert möjlighet. Men jag är inte intresserad av det. 
 
Känner du dig delaktig i planering och beslut? 
- 
 
Får du aktiv uppmuntran från ledning och chefer? På vilket sätt? 
- 
 
Hur får du information om vad som händer i företaget? 
Jag får information genom mailutskick en gång i månaden plus att Lotta håller kontakt med 
oss. Man frågar o märker vad som händer när man är här på anläggningen. 
 
Känner du att då får tillräcklig information om externa annonskampanjer och liknande 
INNAN de lanseras?  
Ja jag får information om det innan, när det är någon kampanj, så ska vi informera om det på 
passen. 
 
Intranät och andra tekniska hjälpmedel. Använder ni sådana? Bra/dåligt?  
- 
 
Känner du att din kompetens kommer till användning? 
–  
 
Har du möjlighet att kommunicera med ledningen om dina behov, krav, och åsikter om 
hur verksamheten kan förbättras och dina insikter i vad kunderna vill ha? 
- 
 
Har du befordringsmöjligheter? 
Det är inget jag tänker på. Det här är bara på sidan av. 
 
Hur uppfattar du trivseln på arbetsplatsen i stort?  
 Alla är glada o trevliga som jobbar här, positiv stämning. 
 

Kunder 
 
Är du medveten om era kunders förväntningar?  
–  
 
Vad tror du att era kunder är mest/minst nöjda med? 
Jag tror våra kunder är mest nöjda med att det är en liten o personlig anläggning, man känner 
sig hemma. Det finns ingen attityd. Det blir kanske också negativt då det inte är lika många 
pass, lika stora salar och lika många maskiner. Något annat jag tror våra kunder är nöjda med 
är våra bra squashbanor, plus att det är bra tränare där. 
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Hur värvar ni nya medlemmar? 
- 
 
Genomför ni marknadsundersökningar bland era kunder? 
- 
 
Hur ser er servicepolicy ut? 
–  
 
Hur arbetar du för att uppnå hög kundnöjdhet? 
- 
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Bilaga J: Anteckningar från 
intervju med Lotta Oscarsson 
(ägare och marknadsansvarig, 

 nJoy by Medic AB, 2005-11-08) 
 
 
Grundades? Historia? 
Medic är moderbolaget. Der heter idag nJoy bad och startades 1979 av Susannes (den andre 
delägaren) och min far. Företaget sysslade mestadels med solarium. Sen började vi samarbeta 
med simhallar. Det vill säga att vi ställde ut solarium på simhallar i ganska stora mängder. 
Dessa finns det idag inte så mycket kvar. 1990 gick vår far bort och under hela den här 
perioden hade vi en kompanjon som vi jobbade med. Han ville 1991 utveckla bolaget med 
träningsverksamhet och då startades Nautilus upp i Medic. Sen 1994-1995 delade vi på oss. 
Nautilus och kompanjonen gick åt ett håll och vi (Medic) åt ett annat. Då grundades Medic 
Träningscenter. Då jobbade vi också tillsammans med bad och gym. Sådana anläggningar har 
vi idag 7 st av. För ca 4 år sen nJoy Sverige gick i konkurs och då köpte vi upp konkursboet. 
Det var inte vi som ägde nJoy innan utan det var 2 andra killar från Västerås. Nu heter det 
nJoy Medic AB.  
 
Antal anläggningar? 
Vi har Örebro, Västerås, Täby, och Kumla. Anläggningen på Regeringsgatan är ut arrenderad 
men ligger just nu under namnet nJoy.  
 
Hur många anställda i företaget? 
30-40 st fast anställda. Timanställda är totalt 140-150 personer.  
 
Vilka olika arbetsuppgifter har dessa? 
Reception, platschef, styrketräningsinstruktör, koordinatortjänst, PT, säljare, diverse 
administrativ personal. 
 
Vad har personalen ör bakgrund? Utbildning? Tidigare erfarenheter? Arbete? 
- 
 
Hur många medlemmar? Gränsantal? Riktar ni in er på någon speciell målgrupp? 
Vi har totalt 8000 medlemmar. Det finns både en gräns för hur lite medlemmar en anläggning 
får ha samt en maxgräns. Målgruppen är tjejer, då vi har 60-70% tjejer som tränar. Dom väljer 
den här formen av träning. Tjejer är mer benägna att köpa det här konceptet. Åldern ligger 
mellan 25-40 år, det är ett ganska brett spann.  
 

Organisation 
 
Vad har du för arbetsuppgift?  
Min arbetsuppgift är huvudsakligen marknadsföring tillsammans med min syster Susanne 
Bylund. Men jag tar även hand om ekonomi och har koll på papper och siffror.  
 
Vilken är företagets affärsidé?  
Att driva friskvårdsanläggningar i Sverige. Vi har en affärsidé som vi gjorde för länge sedan. 
Vi har försök omformulera den, den är inte riktigt klar, men det är i alla fall det vi håller på 
med. Vi är ett litet företag så affärsidén appliceras lätt på den man gör istället för att den är 
grunden till den man gör. 
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Har de anställda varit med vid planering av företagets affärsidé? 
De anställda har ej varit med vi framställning av affärsidén. Vi är litet företag och har mycket 
kommunikation, så alla anställda kan vara med och påverka till en viss del och till dom 
ekonomiska möjligheter som finns.  
 
Hur är den förankrad hos de anställda? 
Anställda känner till målen ganska bra, framförallt säljarna känner till försäljningsmålen. 
Platscheferna får resultatrapporter och sådant skickat till sig. Vi har haft säljtävlingar och 
säljarna får även provision på det dom säljer.  
 
Hur ser ni på företagets konkurrenter 
Fysiska är SATS, Friskis & Svettis, idrottsföreningar, World Class och Fedel Good. Största 
konkurrenten är tiden och TV:n. 
 
Hur differentierar ni er på marknaden? 
Vi försöker vara mer familjära här och inte vara en industri. Jobbar mycket med mjuka 
värden. Vi försöker jobba med aktivitet runt anläggningen, till exempel yoga-vecka, maxpuls-
tester, tjejkvällar med makeup, modevisningar m.m. Dessa aktiviteter är först och främst för 
utomstående. Vi har kvällar för enbart medlemmar också, till exempel julfest. Mjuka medel vi 
först och främst försöker jobba med är kundbemötandet.  
 
Vilka är era viktigaste konkurrensmedel? 
Det är nog priset.  
 

Personal 
 
Hur arbetar ni med internmarknadsföring? 
Instruktörer får veckomail från koordinatorerna. Vi har ledningsmöten och där får 
platscheferna den informationen som dom ska ha. Platscheferna har vi också daglig kontakt 
med när det gäller marknadsföring och olika typer av förändringar. 
Jag tycker den interna marknadsföringen fungerar bra. Vi har korta kommunikationsvägar. 
Dom får den information de behöver. Och följer sina instruktioner nästan till punkt och 
pricka, nästan lite för hårt ibland.  
Dataprogrammet är ett inköpt program. Det fungerar bra, men vi funderar på ett nytt som 
förhoppningsvis kommer fungera ännu bättre. Så när vi får tillfälle ska vi köpa in det. Då 
kommer vi ha en server hos oss där vi då kan få information från anläggningarna vilket leder 
till att vi kommer kunna få snabbare information om kassaflöde medlemsantal o.s.v. 
Receptionen sköter autogiro, vilket varit deras önskemål. 
 
Hur satsar ni på era anställda? 
Genom allt som jag nämnde i den tidigare frågan! 
 
Vad innebär tjänstekvalitet för er? 
- 
 
Vilka kriterier anser ni är viktigast vid rekrytering? 
Vi går mest på personlighet och erfarenhet. Personalen ska vara glada, drivande, flexibla och 
intresserade. Kemin ska stämma. Styrketräningsinstruktör ska vara utbildade, men 
receptionsanställda, platschef eller säljare behöver inte ha någon sådan bakgrund. 
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Hur stärker ni gemenskapen mellan de anställda? 
Stärker gemenskapen mellan personalen med hjälp av aktiviteter såsom fester och middagar. 
Haft ett årligt konvent de två sista åren där de får gå på föreläsningar och gå på olika klasser. 
Det har varit uppskattat.  
 
Stärker ni den kompetens som redan finns i organisationen? 
Ja det gör vi. Dom får göra andra saker om dom kan det. Anläggningar tar hjälp av varandra. 
Platscheferna har kontakt med varandra både gällande marknadsföring och i andra frågor. De 
kommunicerar med och tar hjälp av varandra.  
Dom som är platschefer idag som till exempel Titti hon var platschef redan innan. Sen Maria 
kommer helt utifrån.  Vet inte om de som jobbar idag har dom önskemålen att dem vill kunna 
klättra uppåt. Det finns möjligheter. Har valt att plocka in utifrån, behöver friskt blod efter att 
vi köpte upp konkursboet. 
 
Hur motiverar ni era anställda att vara kundmedvetna? 
Säljarna har provision och får lön. Hela verksamheten bygger på att personalen ska ta hand 
om de människor som kommer hit. Har inget extra system för att de ska sköta sina jobb, det 
förväntas att de ska göra det ändå. Har inte funderat på till exempel ”månadens anställd”. Har 
varit många personalbyten, platschefbyten för att vi ska hitta rätt person. Det är mycket jobb 
när man tar över en konkurs, då det gäller att hitta en fungerande struktur faller tyvärr sådant 
åt sidan. Det är sådant som skulle vara roligt att göra för personalen men som det inte funnits 
tid till.  
Ja, hur kan man uppmuntra dom ytterligare? Ja, målet är att personalen ska vara glada och 
nöjda. Jag tror eller min förhoppning är att de är nöjda då de får påverka sitt jobb själva i den 
mån det är i deras arbete. Vidare är att vi visar att dom gör ett bra jobb. Vi visar det genom att 
vi gör någonting för dom till exempel att de får gå ut och äta. Sen har vi haft en mycket 
tuffare tid efter uppköpet än vad vi trodde. Vi har kämpat, så det har inte funnits så mycket 
ekonomiska medel för att kunna göra en massa roliga saker. Då har vi försökt uppmuntra 
personalen på det sättet det går. Tror i och för sig att personalen känt sig lite tröstlös för att de 
varit så pass tufft fast vi ser ju att det är på väg åt rätt håll.  
 
Hur kommunicerar ni med era anställda? 
- 
 
Har personalen möjlighet att kommunicera med ledningen om sina behov, krav, och 
sina åsikter om hur verksamheten kan förbättras och sina insikter i vad kunderna vill 
ha? Är personalen delaktig vid planering och beslut? 
Personalen har möjlighet att kommunicera med ledningen, om inte annat går de till 
platschefen och platschefen går i sin tur till oss. Ibland sker kommunikationen direkt med den 
anställde. Personalen är ibland med vid planering och beslut. De är rätt tuffa så de är inte 
rädda för att säga vad de tycker och tänker. Det blir dock inte alltid som de vill.  
 
Redovisas annonskampanjer, broschyrer och reklam för de anställda innan de lanseras 
externt?  
Annonskampanjer redovisas ibland och ibland inte. Kampanjerna redovisas för platscheferna, 
då de tas fram med deras medverkan. De stora kampanjerna får de ett par veckorna innan. 
Personalen vet vad de innebär innan kunden ser dem. 
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Tror du att personalen känner tillfredsställelse i att genomföra sitt arbete? I.s.f. varför? 
Den personalen som vi har just nu tror jag trivs med det dom gör, i alla fall 70-80%, detta då 
de är på rätt plats. Jag tror trivseln är hög men att de har det ekonomiskt tufft. De märker av 
det för att de inte får genomföra saker de vill, som till exempel att byta ut en trasig maskin. 
Medan vi tycker att vi lagar den istället då det är billigare för oss. Då blir det tufft för 
kunderna är på dom och de anställda står i fronten och får då ta skiten.  
 
Har personalen befordringsmöjligheter? 
- 
 
Hur uppfattar du trivseln på arbetsplatsen i stort? 
- 
 

Kunder 
 
Är ni medvetna om era kunders förväntningar? 
Vi gör inga kundundersökningar men vi vet vad de förväntar sig för vi får veta vad dom 
förväntar sig. Dom är inte sena att tala om det. Dom förväntar sig trevligt bemötande, att vi är 
trevliga och glada, att maskiner är hela att det är rent och städat. Det får inte vara trasigt, det 
förlorar vi jättemycket på. De förväntar sig flexibilitet hos oss, framför allt när det gäller 
kontrakt osv.  
 
Vad tror du att era kunder är mest/minst nöjda med? 
Tror kunden är mest nöjda med vår gruppträning. Vi har de duktigaste instruktörerna och det 
största utbudet. Minst nöjda med att det tar lång tid ibland att laga saker. Står ibland för länge 
trasigt. Beror inte alltid på oss kan bero på våra leverantörer. Om det till exempel. måste 
skickas från USA kan det ta 4 veckor, sen måste servicekillen komma hit och då är vi snart 
uppe i 2–2,5 månader.  
Sen måste våra instruktörer hålla hög kvalitet, då de utvärderas hela tiden. Koordinatorn står 
för utvärderingen. Är det instruktörer som inte håller nivån och inte gör framsteg, så måste 
man till slut försöka få dem att förstå att de tyvärr inte passar för det här yrket. 
 
Hur värvar ni nya medlemmar? 
Varvar genom de medlemmar man har, externa kampanjer, annonsering, radioreklam, besöka 
mässor, högskolor, direktreklam och företagsträffar. Försöker vara med på det mesta. Finns 
studentrabatt men jobbar inte så hårt mot studenter för dom är yngre och dom stannar inte hos 
oss.  
Har perioder då vi får in mest medlemmar. Det är januari, februari, augusti och september, 
och det är där vi lägger mest fokus.  
 
Hur arbetar ni för att uppnå hög kundnöjdhet? 
Man kan alltid bli bättre och höja kundnöjdheten. Få personalen att gå på fler utbildningar så 
småningom så att de blir med aktiva gentemot kunderna. 
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Bilaga K: Anteckningar från 
intervju med Titti Hallberg 

(platschef, nJoy Täby, 2005-11-14) 
Vad har du för arbetsuppgift? 
Jag är platschef för anläggningen i Täby. Arbetar med allt från drift, personalansvar till 
ekonomi. Jag har det yttersta ansvaret. Jag har jobbat på anläggningen sedan 2000, i det nya  
bolaget (nJoy by Medic AB) i 3 år. Jag har arbetat i branschen tidigare, sedan 1989 på 
Sportsclub vid Odenplan. 
 
Känner du till företagets affärsidé/mål? Vad går dessa ut på? 
Är att vara ledande inom träning och hälsa. Ledande behöver inte betyda att vi måste vara 
störst anläggningsmässigt sett. Försöker ligga långt fram med det vi jobbar med. 
 
Har du varit med vid planering av företagets affärsidé? 
- 
 
Känner du att era arbetsrutiner följer affärsidén och målet med denna? 
–  
  
Känner du dig som ett viktigt kugghjul i företaget? Varför? 
Jag känner mig absolut som ett viktigt kugghjul i företaget, p.g.a. min långa erfarenhet av 
branschen, vilket är till stor hjälp, då detta är ett lite mindre familjebolag. Jag känner att jag 
kan tillföra mycket. Man har stort ansvar över sina egna arbetsuppgifter och det är positivt. 
Ibland blir det dock för mycket av det goda, men det känner nog alla som har chefspositioner. 
  
Vad får dig att känna dig nöjd med din arbetsinsats? 
Jag är nöjd med min arbetsinsats när vi har nått våra mål, när vi får våra kunder att vara nöjda, 
när vi har god trivsel på arbetsplatsen.  
 
Varför är detta en bra arbetsplats? Vad kan förbättras? 
Jag tycker vi har god trivsel men kan alltid jobba på att bli bättre. Men ligger bättre redan nu. 
Anläggningen i sig om man tittar på det hårda skalet är väldigt trevlig att jobba med, en bra 
förutsättning, en bra grund, och dessutom har vi väldigt bra personal som jobbar här och 
trevliga kunder! Bra kundunderlag.  
Lokalmässigt har vi renoverat, och det är lite småsaker här och där som ska bli klara. Rutiner 
kan alltid bli lite bättre. Det är väl det, lite att fixa med lokalerna och olika rutiner. 
 
Möten 
De som jobbar heltid/deltid har möten varje vecka. Totalt 8 st. 
Instruktörerna är med på möten 1 gång i halvåret. Då är det ett gemensamt möte, sedan 
försöker jag även sitta med dem enskilt en gång i halvåret. 
 

Personal 
 
Hur jobbar du för att möta kundernas behov? 
Möter kundernas behov, försöker lyssna på vad kunderna vill ha och sedan försöker man se på 
det och rannsaka det och försöka nå en så bred kundpublik som möjligt. Det är vår vision. Nu 
riktar vi visserligen in oss på kvinnor runt 30 och uppåt. Vi försöker titta på vad som 
tillgodoser hennes krav, och jobbar utifrån det. Sen sträcker vi oss från ungdomar till seniorer. 
Kommer kvinnorna hit kommer även männen! 
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Hur anser du att man uppnår kundnöjdhet genom enkla medel? 
Genom trevligt bemötande och bra service. Första ögonblicket är det viktigaste, hur känslan är 
när man kommer in och går hem. 
 
Hur tror du ledningen ser på de anställda i företaget? 
Ledningen ser på de anställda som viktiga hörnstenar, absolut. Vi arbetar utifrån vad vi vill 
göra med den här anläggningen, och jag för vidare det till ledningen på våra ledningsmöten 
som vi har 1 gång i månaden. Vi styr väldigt mycket per enhet hur vi vill driva anläggningen 
framåt. Så det är inte så att det sitter en ledning som bestämmer allt, utan det här är mer skapat 
på anläggningen och sedan tas det vidare uppåt – ”det här vill vi göra” o sedan bestämmer 
dom om det är ok eller inte. 
Grundbasen och pristänk är samma på alla anläggningar, sen skiljer det lite, bland annat på 
kampanjer. Vi kan styra lite olika och vara kreativa. 
 
Vad gjorde att just du blev anställd? Utbildning, personlighet, erfarenhet…? 
Blev anställd för att jag redan jobbade på anläggningen. Den förre ägaren gick i konkurs, 
sedan köptes det upp, och jag blev kvar. Alla som jobbade då stannade kvar på den här 
anläggningen.  
 
Hur anser du att utbildning av personal fungerar? Vad är det för utbildningar, hur ofta, 
vilka går dessa utbildningar. Sker dessa fortlöpande? Även serviceutbildningar? Såsom 
till exempel hur man kommunicera med kunden? 
Gruppträning har vidareutbildning, inspirationsdagar, gästinstruktörer. Det tycker jag att vi 
upprätthåller jättebra. Utbildning för övrig personal håller vi mer internt, skickas inte iväg på 
serviceutbildning. Jag känner inte att det behövs när det är ett så litet företag. Man skolar 
varandra väldigt bra, det funkar bra när man är en bra grupp. 
Om en instruktör kommer till mig och vill gå en kurs, analyserar jag om behovet finns, och i 
sådana fall bekostar vi hela kursen eller en liten del. Om det finns ett stort behov hos många 
instruktörer, kan man anordna en som kommer hit och håller en sådan utbildning. 
Jag har absolut bekostat utbildningar.  
Man brukar kolla på varje individ – vad har den gjort, vad har den fått under året som har 
varit, vad har den varit iväg på? Och så tittar man mer utifrån personen ifråga. Så att det blir 
en balans. 
 
Känner du dig delaktig i planering och beslut? 
- 
 
Får du aktiv uppmuntran från ledning och chefer? På vilket sätt? 
Jag tycker att jag får aktiv uppmuntran från ledningen. Absolut!  
 
Hur får du information om vad som händer i företaget? 
Information om vad som händer i företaget får jag dels på ledningsmötena, sen har vi väldigt 
mycket mailkontakt. Jag skickar ut veckomail till personal och gruppträningsinstruktörerna, 
och har dessutom veckomöten för heltid/deltidsanställda. Tycker att det fungerar jättebra. 
Infolappar läses dock inte, därför är mailen det som vi tycker fungerar bäst. Personalen väljer 
ju iofs själva om dom läser den eller inte, men det känns som om alla tar det på allvar. 
 
Känner du att då får tillräcklig information om externa annonskampanjer och liknande 
INNAN de lanseras? 
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Externa annonser och kampanjer skapar vi själva här. Vi är ju egentligen inte utbildade, men 
vi försöker tänka ut vad vi vill med den och sedan skickar vi förslag till huvudkontoret och till 
den som är marknadsansvarig som sätter form och utseende, och sedan skickar hon tillbaka 
den hit, så godkänner vi, och sedan sköter marknadsansvarige kontakten med tidningen. 
När vi har kampanj informerar vi om den i veckomailet, och vad den går ut på. 
 
Intranät och andra tekniska hjälpmedel. Använder ni sådana? Bra/dåligt?  
Har inget intranät, vi är för litet för det. Vi har ett datasystem för kunderna, där kunderna 
finns med och vi kan skicka mail till dom. Vi har ett dataprogram för den här branschen som 
sköter betalningar och frysningar, kan göra anteckningar om kunderna. Vi försöker skicka 
mail till kunderna någon gång i månaden – vi har precis startat denna rutin. Information kan 
röra info om gästinstruktörer och kampanjer, dessa mail är väldigt korta. 
 
Känner du att din kompetens kommer till användning? 
Ja! För att jag har lång erfarenhet av branschen, har varit med sedan branschen med sånt här 
koncept startade – gym o gruppträning under samma tak. 
Känner att jag fortfarande kan utvecklas, speciellt i den här anläggningen då jag har 
totalansvar över ekonomi och budget. Det är som att driva sin egen rörelse förutom att jag inte 
står som ägare. 
 
Har du möjlighet att kommunicera med ledningen om dina behov, krav, och åsikter om 
hur verksamheten kan förbättras och dina insikter i vad kunderna vill ha? 
–  
 
Har du befordringsmöjligheter? 
–  
 
Hur uppfattar du trivseln på arbetsplatsen i stort?  
–  
 

Kunder 
 
Är du medveten om era kunders förväntningar? 
Ja. Dom är rätt bra på att berätta vad dom förväntar sig. Dom vill ha bra instruktörer. Framför 
allt gruppträningen vill ha bra instruktörer, mycket klasser, brett utbud på klasser, bra 
öppettider, hela och rena lokaler, hela maskiner. 
 
Vad tror du att era kunder är mest/minst nöjda med? 
Kunderna är mest nöjda med vår gruppträning. Vi har haft lite problem med ombyggnationer 
som inte riktigt blivit klara i tid. Nu börjar vi komma på rätt sida, men det har varit lite tuffa 
bitar.  
Vad de är minst nöjda med är väldigt individuellt, till exempel musik, men det är svårt att 
tillgodose. 
Vi kan förbättra entrén. Man kan kosta på mer om man hade resurser till det. Men vi har gjort 
stora investeringar och är på god väg. Man kan ju alltid förbättra. 
Gruppträningen är vårt stora skepp, om man jämför med SATS som har öppnat här i närheten 
i september. Öppnade tipptopp med senaste märket på maskiner, och det kan inte vi tävla 
med, däremot kan vi mäta oss med service, flexibilitet och gruppträning. Det är vi starka på. 
Kunder har försvunnit, men många har kommit tillbaks. Vi har nästan 70 klasser och SATS 
har 40, dessutom har vi mer rutinerade instruktörer.  
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Vi har bytt maskiner, men det har varit sådant som har gått sämre. Vi jobbar på det vi är bäst 
på: gemytligheten, försöka komma ihåg namn, få en stämning. I och med att vi är ett mindre 
bolag blir det mycket lättare än när det är totalt toppstyrt. Vi kan vara flexibla. 
 
Hur värvar ni nya medlemmar? 
Vi värvar nya medlemmar genom kunder och annonsering. 
 
Genomför ni marknadsundersökningar bland era kunder? 
Vi ska precis göra en om cykelklasserna, tidigare har vi gjort om gruppträning. Vi gör lite 
olika enkäter, men inte allt för ofta. Man gör en stor enkät ungefär en gång om året. När 
kunderna avslutar sitt medlemskap får de fylla i ett "exit"-formulär. 
Vi har mycket nytta av dessa enkäter. De visar de berörda instruktörerna och klasserna i sig, 
vad är det kunden ser som värdefullt? Är det samma sak som vi tror? Man kan göra 
bedömningar på det viset. 
Skulle det vara återkommande att man ser att någon instruktör har problem, försöker man se 
om det är en ny instruktör, då försöker man gå in och hjälpa till och se vad som kanske inte 
riktigt stämmer, vad kunden reagerar på. Skulle det vara så att det är en anställd som inte 
håller måttet, då håller den inte måttet. Efter konkursen var det ett gäng som hoppade av, då 
anställdes det många nya och vi hann inte kolla upp vilken kvalitet de höll. Men vi jobbade 
sedan på det väldigt mycket och då var det många som slutade självmant. Vi ställde helt 
enkelt högre krav på dom. 
 
Hur ser er servicepolicy ut? 
–  
 
Hur arbetar du för att uppnå hög kundnöjdhet? 
Lyssnar av kunderna och mina medarbetare för att uppnå kundnöjdhet. 
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 Bilaga L: Anteckningar från 
intervju med Fredrik Larsson 

(säljansvarig, nJoy Täby, 2005-11-14) 
 
Vad har du för arbetsuppgift? 
Jag är säljansvarig, alltså säljare men också ansvarig för att lägga budget för försäljning, 
statistik, analys av försäljning och sådana bitar. Jag har jobbat i snart 5 år. Har inte jobbat i 
branschen tidigare. 
 
 
Känner du till företagets affärsidé/mål? Vad går dessa ut på? 
Vision om att bli ledande i Sverige på träning, men som det ser ut idag finns vi här i 
Mälardalen. Så det är ju en bit kvar dit. Vi ska stå för en lustfylld träning en väldigt bra 
träning med duktiga instruktörer. Men samtidigt ska det vara en rolig träning. 
 
Känner du dig som ett viktigt kugghjul i företaget? Varför? 
 Ja det gör jag nog. Vi har gjort en hel del förändringar vad gäller medlemskap här, egentligen 
vid två tillfällen. Bland annat ett för 2 år sedan, och sedan nu i år då jag gjort det här. Det har 
gått ut på att vi ska ha en ännu bredare flexibilitet. Kunderna har alltid sökt efter flexibla 
lösningar, vi har alltid stått för detta, men nu går vi ett steg längre och presenterar det för 
kunden. Dom ska i stort sett kunna köpa vilket medlemskap dom vill ha, men man får betala 
därefter. Vi har upptäckt nu att vi får tillbaka många av de kunder vi tappade tidigare. 
 
Vi är ett litet företag på så sätt att vi inte har så många anställda, men vi har ändå många 
medlemmar. Ägarna sitter i Kumla, men vi styr mycket själva; över öppettider, pass och 
liknande. Även jag är inblandad när vi pratar om sådana saker. 
Medlemmar kan välja olika tillval som frysning, barnpassning, träning på andra anläggningar. 
All träning ingår hos oss, bland annat för att vi inte kan hålla koll på vad folk tränar, dessutom 
för att ”vidga folks vyer” o få dem att även våga prova på annat. Vi är inte överdrivet dyra. 
Baskort på den här anläggningen kostar 3995:-, man kan även köpa morgonkort, 
eftermiddagskort (11-16) 2995:-, pluskort där alla tillval ingår, man även köpa tillvalen för 
sig. Alla vill inte binda sig i 12 månader. Man kan betala per gång eller binda sig för hur 
många månader man vill, allt från 1 månad. Det är lite dyrare, men egentligen billigare! 
Bra att man har stort ansvar över sina egna arbetsuppgifter för att man har lagt upp en egen 
arbetssituation, som kanske inte fanns när jag började. Det grundar sig på vad jag själv tror på 
plus vad som kan vara bra för företaget. Mycket frihet. Jobbar väldigt mycket under vissa 
tider på året, kan vara en nackdel, man jag väljer ju detta själv. Skulle egentligen kunna gå 
hem tidigare på kvällarna, men då det händer mest här under den tiden, blir det oftast så att 
man jobbar de tiderna. Andra nackdelar är att man tar på sig lite för mycket saker många 
gånger. Kan ibland känna som om det är ett eget företag, men det är det ju inte. 
 
Vad får dig att känna dig nöjd med din arbetsinsats? 
Nöjd med arbetsinsats: Eftersom jag är säljare är jag nöjd när vi säljer. Speciellt när jag har 
kommit på idéerna vad gäller medlemskap och sånt runt omkring. Får provision på det jag 
säljer. Konkurrens från andra anläggningar och deras kampanjer drar med oss, vi åker 
snålskjuts! 
Vi har haft stora ombyggnationer och nyöppnad konkurrent men vi har ändå gått plus under 
hösten. 
Vi är två säljare här på anläggningen. Vi ser till att vi alltid har mycket att göra. Ibland känner 
man att man skulle behöva en 3:e säljare. 
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Receptionspersonalen säljer också. 
Handlar mycket om att få kunden nöjd. Det funkar bra. 
 
Varför är detta en bra arbetsplats? Vad kan förbättras? 
Man träffar otroligt mycket människor, det är kul. Händer mycket komplexa situationer som 
man ska lösa. Har runt 2500 medlemmar och man lär sig därför mycket. Det vill säga hur man 
ska ta människor och lösa problem. Sen är det friheten tycker jag framför allt. 
En hel del kan förbättras, som kommunikation emellan all personal. Det behövs klara besked 
om vem som gör vad och varför. Man kanske förväntar sig att en person ska göra något, men 
den personen i sin tur vet inte om det. 
Jag försöker få helgpersonal att lösa så mycket själva som möjligt, det lär dom sig mest på. 
Dom får känna att dom växer. 
Mest extrapersonal som jobbar på helgerna.  
 
Möten? 
Interna möten: Jag håller i säljbiten på varje veckomöte. Vi går igenom läget, allt som 
behöver åtgärdas. 
Marknadsföringsmöten har jag varit med på, när alla anläggning varit inblandade. Ska 
egentligen vara 1 gång i månaden (jag är inte med alla gånger).  
Vi sköter mycket härifrån o har mailkontakt med ledningen härifrån. Kampanjer olika på 
olika anläggningar. 
 

Personal 
 
Hur jobbar du för att möta kundernas behov? 
Gör om medlemskapen så att de ska bli nöjda. Service är viktigt. Ögonkontakt. Kunden i 
fokus, är det viktigaste! Kunderna vill bli sedda, kan räcka med hej och hejdå, fråga hur det 
är. De ska känna att vi bryr oss om dem. Man behöver inte vara påflugen för det. Om de 
kommer med frågor och kritik, ska man låta dem prata o säga vad de tycker. Får gärna tala om 
sin mening. 
 
Hur anser du att man uppnår kundnöjdhet genom enkla medel? 
Först o främst är det viktigt att man kan stå för allt som man ska leverera. Till exempel 
hemsidan med passinformation måste funka. Det måste funka rent praktiskt här på 
anläggningen, till exempel att det är helt och rent, trevlig personal, att saker fungerar. 
Kunderna tycker om den personliga känslan. Vi vill vara den lilla anläggningen. 
 
Hur tror du ledningen ser på de anställda i företaget? 
Hoppas att dom ser oss som en tillgång. Det har varit tumult, varit många anläggningar, haft 
andra ägare. Hög omsättning på människor i branschen. 
 
Vad gjorde att just du blev anställd? Utbildning, personlighet, erfarenhet…? 
Ville egentligen jobba inom styrka. Har gått styrkeutbildning. Men de sökte 
medlemsrådgivare och det hoppade jag på. Jag visade engagemang. Hade ingen säljutbildning 
innan. Anser att det sitter i hur man själv vill bli bemött, och det är så man ska bemöta 
kunden. Man ska inte gå på kunden för mycket, de ska få för förtroende för en. Man ska 
känna av vad just den här kunden vill ha och behöver. Skulle gärna bli platschef om Titti 
slutar. Skulle kunna utvecklas mer. Framför allt i annan position skulle jag kunna använda 
mig av det som jag inte kan använda mig av idag.  
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Hur anser du att utbildning av personal fungerar? Vad är det för utbildningar, hur ofta, 
vilka går dessa utbildningar. Sker dessa fortlöpande? Även serviceutbildningar? Såsom 
till exempel hur man kommunicera med kunden? 
- 
 
Känner du dig delaktig i planering och beslut? 
–  
 
Får du aktiv uppmuntran från ledning och chefer? På vilket sätt? 
Hur får du information om vad som händer i företaget? 
–  
 
 
Hur får du information om vad som händer i företaget? 
–  
 
Känner du att då får tillräcklig information om externa annonskampanjer och liknande 
INNAN de lanseras? 
–  
 
Intranät och andra tekniska hjälpmedel. Använder ni sådana? Bra/dåligt?  
–  
 
 Känner du att din kompetens kommer till användning? 
–  
 
Har du befordringsmöjligheter? 
–  
 
 
Hur uppfattar du trivseln på arbetsplatsen i stort? 
Vi är ett glatt gäng, man kan skoja om vad som helst, mycket frihet. Tycker att det är väldigt 
positivt. Nyckeln till det mesta är att man kan skoja. 
 

 
Kunder 
 
Är du medveten om era kunders förväntningar?  
Innan vi fick konkurrens hade kunderna otroliga krav: ville ha fler pass och bästa 
instruktörerna. Efter att vi fick konkurrens kunde folk börja jämföra oss och kraven har blivit 
mer mänskliga från många av våra medlemmar. Många har bytt tillbaks från konkurrenten till 
oss. Gruppträningskunder, framför allt dom som kör aerobics och step, är extremt krävande. 
Vi har dubbelt så många pass som konkurrenterna. Vi har inte lika stor och flådig maskinpark 
som konkurrenterna, men det är inte dom kunderna vi strävar efter, även om dom är väldigt 
välkomna. Det är i första hand en kvinna i 30-35-årsåldern som kommer hit och tränar. Sen 
har vi alla kunder mellan 15-87 år. 
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Vad tror du att era kunder är mest/minst nöjda med? 
Mest nöjda med gruppträning, instruktörer, personligt bemötande och personalen hos oss. 
Väldigt nöjda med medlemskapet o tar därför med sig kompisar som börjar träna här. De 
flesta slutar p.g.a. flytt eller p.g.a. jobb på annan ort.  
Skulle bli mer nöjda om städning och liknande fungerade bättre, sånt som vi inte har direkt 
makt över, utan andra företag sköter åt oss. Där får man ligga på hela tiden. Mer öppettider i 
barnpassningen. Barnpassning kan köpas till för 795 kr på år. Har inga mamma-barn-pass 
längre, men det fanns förut. 
 
Genomför ni marknadsundersökningar bland era kunder? 
Marknadsundersökningar gör vi då och då. En spinningundersökning pågår just nu. Kan 
definitivt ha mer sådana.  
 
Hur ser er servicepolicy ut? 
De flesta väljer oss för att dom har hört att vi är bra, kunder är noga med att titta vad dom 
behöver och vill ha. 
 
Hur arbetar du för att uppnå hög kundnöjdhet? 
- 
 
 



 89 

 Bilaga M: Anteckningar från 
intervju med Kenneth Staag 

(instruktör, nJoy Täby, 2005-11-15) 
 
Vad har du för arbetsuppgift? 
Jag är (förmodligen) Sveriges äldsta spinninginstruktör. 
Började gå o träna här för 8 år sedan, sedan (för två år sedan) frågade de om jag vill sätta 
igång o instruera cykling. Då startade jag en seniorgrupp, där deltagarna var 50+. I detta skede 
gick jag en instruktörskurs. Det har blivit väldigt uppskattat. Cirka 20-25 stycken deltagare på 
varje pass. Jag håller i två pass i veckan. 
Då jag är musiker o sångare är jag van att va på scen o prata med ”publiken”. Det är en 
speciell cykelkurs. Vi sjunger med o så. Alla åldrar går på passet nu. Vi sätter ihop musiken 
själva. 
 
Känner du till företagets affärsidé/mål? Vad går dessa ut på? 
Dom känner jag inte till.  
 
Har du varit med vid planering av företagets affärsidé? 
–  
 
Känner du att era arbetsrutiner följer affärsidén och målet med denna? 
–  
 
Känner du dig som ett viktigt kugghjul i företaget? Varför? 
Ja, det kan man säga, då jag är lite nischad. Jag är den enda som kör för dom äldre. Känner ett 
ansvar att göra det på ett bra sätt. 
 
Vad får dig att känna dig nöjd med din arbetsinsats? 
När jag får feedback från mina elever, om de är glada o nöjda efter passet, blir min belöning 
plus slanten jag får från jobbet. Får betalt per pass. 
 
Varför är detta en bra arbetsplats? Vad kan förbättras? 
Det är en positiv arbetsplats, vi gör saker som gör folk glada, o då är det viktigt att vi 
tillsammans jobbar åt samma mål – ge folk bra hälsa o träning. Allt kan förbättras. Vet inget 
specifikt. Det är svårt att peka på nåt speciellt. Tycker att vi jobbar bra. Man kan försöka 
förbättra sig själv som instruktör, bättre musik, förändra sig mer. Totalt sett, tycker jag att det 
här funkar väldigt bra. 
 
Möten? 
Spinningmöten – 1 gång per säsong. 
Men alltid bra att få inputs av andra instruktörer, man lär sig av varandra. Men ändå är det 
viktigt att var o en kör sin grej, vi ska inte härma varandra. Desto större blir utbudet för 
kunderna. 
 

Kunder 
 
Hur jobbar du för att möta kundernas behov? 
Jag är lyhörd för den gruppen jag har framför mig. Ungdomar gillar att köra hårt och då 
lägger jag upp passet på det sättet. Anpassning för kunden är viktigt. 
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Hur anser du att man uppnår kundnöjdhet genom enkla medel? 
Gör man ett bra jobb, säger dom som är där att det är trevligt. Märker om dom inte är nöjda 
om dom inte fortsätter komma på passen. Vi skriver upp hur många som kommer på varje 
pass, o ser om statistiken går uppåt eller nedåt. Då kan man se om det är något som behöver 
förbättras. 
 
Hur tror du ledningen ser på de anställda i företaget? 
Hoppas att ledningen uppskattar oss. Jag har ingen kontakt med ledningen. Titti är chef över 
oss. Skulle kunna får mer kritik både positiv och negativ. 
 
Vad gjorde att just du blev anställd? Utbildning, personlighet, erfarenhet…? 
Fick nog jobbet p.g.a. min personlighet. Jag föreslog ett seniorpass på dagtid o då sa de att då 
kan väl du köra det passet. Så fick jag gå en kurs. Bra att få hit äldre på dagtid. 
 
Hur anser du att utbildning av personal fungerar? Vad är det för utbildningar, hur ofta, 
vilka går dessa utbildningar. Sker dessa fortlöpande? Även serviceutbildningar? Såsom 
till exempel hur man kommunicera med kunden? 
Jag har gått en kurs. Känner inget behov att gå fler. Tycker att det funkar bra nu. Vi 
instruktörer lär oss av varandra. 
 
Känner du dig delaktig i planering och beslut? 
Jag känner att jag kan planera mina pass helt efter mitt eget huvud, men det är alltid bra att 
instruktörerna går på varandras pass och uppmuntrar varandra. Bryr sig inte om att lägga sig i 
sånt som rör anläggningen på andra sätt. 
 
Får du aktiv uppmuntran från ledning och chefer? På vilket sätt? 
Det händer väl, mest från kunderna. Får bra kritik. Det känns så. 
 
Hur får du information om vad som händer i företaget? 
Får veckobrev på e-mail. Har börjat komma igång, vi har inte hållit på med så hemskt länge.  
 
Känner du att då får tillräcklig information om externa annonskampanjer och liknande 
INNAN de lanseras? 
Får information om sånt i veckomailen, hur det fungerar o hur vi ska svara om någon frågar 
någonting. 
Vi är som en familj här, vi träffas ibland o har små fester och dansar och äter och sådant där.  
 
Känner du att din kompetens kommer till användning? 
I och med min scenvana har jag lätt att sitta där framme o ta publik, har glädje av den 
erfarenheten. 
 
Har du möjlighet att kommunicera med ledningen om dina behov, krav, och åsikter om 
hur verksamheten kan förbättras och dina insikter i vad kunderna vill ha? 
Om jag skulle vilja leda andra pass, så är det nog inte omöjligt att jag skulle få göra det. Kör 2 
fasta pass här, och är gästinstruktör på lite andra ställen. Man har inte tid med hur mycket som 
helst.  
 
Hur uppfattar du trivseln på arbetsplatsen i stort?  
Trivsamt, bra gäng. Vi instruktörer hänger ihop, ingen avundsjuka, ger varandra pass när vi är 
sjuka o så. 



 91 

 

Kunder 
 
Är du medveten om era kunders förväntningar?  
Måste ta hänsyn till nya på passet, får följa med innan o titta på inställningar o liknande. De är 
positiva. 
 
Vad tror du att era kunder är mest/minst nöjda med? 
Det är en svår fråga. Kan inte riktigt svara på det. Jag vet inte. 
 
Hur värvar ni nya medlemmar? 
–  
 
Genomför ni marknadsundersökningar bland era kunder? 
–  
 
Hur ser er servicepolicy ut? 
Väljer nJoy för att den inte är allt för stor, folk känner inte att de försvinner i ett hörn, familjär 
stil, kommer ihåg vad de heter. Engagerar sig i personerna också. Man behöver inte komma 
hit och vara något muskelberg, man tränar efter sina egna förutsättningar. 
 
Hur arbetar du för att uppnå hög kundnöjdhet? 
–  
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