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Problem 

formulering  

 

Uppsatsen har till avsikt att undersöka hur ett företag inom en viss 

bransch använder sig av Word-of-Mouth inom sin marknadsföring och 

om denna typ av marknadsföring kan anses stärka ett varumärke.  

 

Syfte  Med denna studie har vi till syfte att undersöka hur ett företag skapar, 

främjar och använder Word-of-Mouth i sin marknadsföring och om detta 

kan bidra till att stärka ett varumärke. 

Undersökningen kommer även att ha till syfte att besvara hur denna typ 

av marknadsföring uppfattas ur både ett företags- och 

medlemsperspektiv. 

Metod  Till genomförandet av uppsatsen användes en kvalitativ 

forskningsmetod. Empiri samlades in genom semistrukturerade 

intervjuer. 

Empiri  Empiri har samlats genom intervjuer med SATS nordiske marknadschef 

samt fem stycken aktiva medlemmar. 

Slutsats Uppsatsen slutsats visar genomgående att Word-of-Mouth 

marknadsföring är högst bidragande till att stärka ett företags varumärke 

och de svar vi har fått på vår frågeställning stämmer överens med 

uppsatsens ursprungliga syfte och problemformulering.  
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1 Inledning  
I uppsatsens inledande moment kommer vi beskriva hur bakgrunden till vårt 

undersökningsområde Word-of-Mouth vuxit fram, vilka marknadsföringsproblem som finns inom 

området, vilket syfte vår uppsats har, vilka avgränsningar som finns samt vilka forskningsfrågor 

som vi vill besvara.  

 

1.1 Bakgrund 

I det samhälle där vi idag lever så är konkurrensen mellan olika företag otrolig stark. Idag räcker 

det inte längre att kunna erbjuda produkter med funktionella värden som till exempel hög 

kvalitet. 

Likaså räcker inte heller att endast kunna visa hur överlägsen sin produkt är eftersom all ny 

teknologi och det mycket större utbudet av varor och tjänster på marknaden förkortar produkters 

livscykel. Det handlar istället till största del om att särskilja företagets produkter och tjänster från 

de övriga aktörerna på marknaden. Därmed så kommer företaget att kunna sätta sig i en mer 

konkurrenskraftig sits jämfört med sina konkurrenter som är mer långvarig än endast de fysiska 

kännetecknen hos varan.1 

Utbudet av varor och tjänster har under de senaste årtiondena fått en kraftig, nästan  

explosionsartad ökning. Med denna kraftigt framåtgående marknad så följer det även ökade krav 

på konsumenten om hur man ska tolka, klassificera och identifiera den mängd produkter och 

tjänster som finns tillgängliga. 

Ett varumärke är alltså en form av informationskälla för konsumenten. Till följd av denna 

tolkning och identifiering av ett företags produkter så kan konsumenten erhålla information om 

produkternas pris, kvalitet och funktion.2 

Man kan även säga att varumärket fungerar som en slags imageskapare. Konsumenterna tolkar 

produkten eller tjänsten som beskrivet ovan och använder sedan varumärket som en 

identitetsbärare. Den kan upplevas vara av både rationell och emotionell karaktär och gör att 

varumärket får en stark symbolisk betydelse som i sin tur har stor betydelse för varumärkets 

image.  

För konsumenten kan varumärkets image vara av stor betydelse både för den egna självbilden 

och för den bild som konsumenten vill förmedla till andra. För konsumenten kan varumärket 

                                                
1 Melin, Frans (1999):9-11 Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken, Liber 
2 Ibid, 40 
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således vara ett medel för både självförverkligande och för att bli socialt accepterad.3 Detta 

styrks ytterligare av Charles Revons klassiska citat: “In the factory we make cosmetics, in the 

store we sell hope”.4 

Här har företagen insett potentialen i att skapa en stark relation med konsumenterna och att 

använda det egna varumärket till att utveckla en stark konkurrenskraft på marknaden. Bildandet 

av ett starkt varumärke blir därmed en central del i ett företags verksamhet och detta varumärke 

får en avgörande betydelse på hur konsumenter uppfattar företaget. 

 

Att skapa en stark relation med konsumenterna är viktigt för ett företag, dock finns det en ny 

generation av konsumenter, George Silverman beskriver dem:  

 

“People are paying less attention. They turned from skeptics who ask tough questions into cynics 

who don’t ask questions at all because they don’t trust the answers. They’re abandoning the old 

media and only are paying attention to one another. They are overloaded with to many choices 

through too many channels from too many “friends” as they multitask their way to the next viral 

tweet, email, or YouTube video” 5 

 

I ett samhälle där vi konsumenter inte längre går att nå på grund av all överflöd av information 

och val, och istället lyssnar och litar mer på varandra blir det en marknadsföringsutmaning för ett 

företag. 

Under de senaste 50 åren har Word-of-Mouth varit ett mycket viktigt forskningsämne inom 

marknadsföring,6 eftersom Word-of-Mouth kommunikation är mer inflytelserikt på 

konsumentbeteende och deras köpbeslut än vanlig reklam och andra köpta 

kommunikationskanaler.7  

Word-of-Mouth, är en personlig interaktion mellan två parter gällande en tjänst eller produkt. 

Kärnan bakom Word-of-Mouth är att informationen som delas mellan parterna inte kontrolleras 

                                                
3 Ibid, 41 
4 Ibid, 51 
5 George Silverman (2011) The secrets of word of mouth marketing: How to trigger exponential sales through 

runaway word of mouth), second edition 
6 William C. Martin., Jason E. Leug.  2011. Modelling word-of-mouth usage. Journal of Business Research  66: 801-

808 
7 Bickart, B., and R. M. Schindler. 2001. Internet forums as influential sources of consumer information. Journal of 

Interactive Marketing 15 (Summer): 31–40. 
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på något sätt av producenten av varan eller tjänsten. Därmed uppfattas informationen som 

objektiv, fördomsfri, relevant och pålitlig samt att varans eller tjänstens autenticitet inte 

förvrängs. 8  

Internet har haft en stor påverkan på Word-of-Mouth som har utvecklats till två versioner. 

Information som förmedlas genom det talade ordet mellan vänner och bekanta, ansikte mot 

ansikte kallas för Personal Word-of-Mouth eller Traditional Word-of-Mouth. Medan 

informationen som förmedlas genom det skrivna ordet och mellan två källor som inte känner till 

varandra kallas Virtual Word-of-Mouth eller Online Word-of-Mouth.9 10 I uppsatsen kommer vi 

endast att använda oss av begreppen Personal Word-of-Mouth och Virtual Word-of-Mouth. 

Virtual Word of mouth anses vara mer effektiv och kraftfullare än vanlig Personal Word of 

mouth tack var det internet och dess mångfaldiga kommunikationskanaler, E-mail, bloggar och 

diskussion forum.11 

 

Hennig-Thurau et al., konstaterade att Virtual Word-of-Mouth, till skillnad från Personal Word-

of-Mouth, inte är begränsad till att nå små grupper med anknytning till varandra eller ansikte mot 

ansikte utan att Virtual Word-of-Mouth erbjuder en större anonymitet bland konsumenter och 

exakt samma information kan nå ett flertal olika konsumenter till skillnad från Personal Word-

of-Mouth där informationen är begränsad till en viss krets och delvis kan ändras med tiden. 

Virtual Word-of-Mouth information däremot är oberoende av tiden eftersom all virtuell 

information arkiveras och därmed finns tillgänglig på obestämd tid.12 13  

 

                                                
8 George Silverman (2011) The secrets of word of mouth marketing: How to trigger exponential sales through 

runaway word of mouth), second edition,p.52  
9 Bickart, B., and R. M. Schindler. 2001. Internet forums as influential sources of consumer information. Journal of 

Interactive Marketing 15 (Summer): 31–40. 
10 Allsop, D. T., B. R. Bassett, and J. A. Hoskins. 2007. Word-of-Mouth research: Principles and applications. 

Journal of Advertising Research47 (4): 398–411. 
11 Allsop, D. T., B. R. Bassett, and J. A. Hoskins. 2007. Word-of-Mouth research: Principles and applications. 

Journal of Advertising Research47 (4): 398–411. 
12 Henning Tharau. Thorsten., Gwinner. Kevin. P., Walsh. Gianfranco., Gremler. Dawyne D. 2004. Electronic Word 

of Mouth Via consumer-opinion Platforms: What motivates consumers to articulate themselves on the internet?. 

Journal of Interactive Marketing. Vol 18, 38-52 
13 Christy. M.K. Cheung., Dimple R. Thadani. 2012.  The impact of electronic word-of-mouth communication: A 

literature analysis and integrative model. Decisions support systems 54 (2012)  461- 70  
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1.2 Problemdiskussion 

Internets snabba och globala spridning samt räckvidd har haft en stor påverkan på tidigare 

kunskaper och studier om Word-of-Mouth, vilket idag har blivit ett mer intressant 

forskningsämne.14  När det kommer till internet och Virtual Word of mouth så anses 

produktrecensioner vara en av de mest betydelsefulla former av kommunikationskanal mellan 

användarna.15 För konsumenter ses recensioner som en primär källa när det kommer till 

informationssökning om produkter.16  

 

Bambauer-Sachse et al., i sin studie behandlar kopplingen mellan negativ virtual Word-of-Mouth 

och varumärkeskapital. Studiens syfte var att observera olika kommunikationskanaler på internet 

där konsumenter gärna delade med sig av och läste både positiv och negativ virtual Word-of-

Mouth. Man ville se till vilken grad hur negativ Word-of-Mouth kan påverka ett företags 

varumärkeskapital. 

Man kom fram att virtual Word-of-Mouth till allra största del hade en stor påverkan och att 

varumärkeskapitalet försvagades. Man kunde även observera att konsumenter som hade en hög 

lojalitet mot ett varumärke var också påverkades av negativ virtual Word-of-Mouth.17  

 

Zahra Seyed et al., undersökte till vilken grad ett trovärdigt varumärke påverkar konsumenternas 

lojalitet och nöjdhet. Studien påvisade att det finns en positiv koppling mellan ett trovärdigt 

varumärke och konsumenternas lojalitet och nöjdhet. Man kunde också observera en stark 

koppling mellan konsumenternas lojalitet och nöjdhet i samband med Word-of-Mouth. Främst 

var det kundernas nöjdhet som påverkade Word-of-Mouth. Genom denna starka koppling anser 

man att företag bör fokusera på främst nöjda kunder då företaget till en större grad gynnas mer 

av dessa i större grad än de lojala konsumenterna. Man bör dock även satsa på lojala kunder då 

                                                
14 Robert V. Kozinets., Kristine de Valck., Andrea C. Wojnicki., Sarah J.S Wilner., 2010. Network Narratives: 

Understanding Word of Muth Marketing in Online Communities. Journal of Marketing Vol.74, 71-89 
15 Bickart. B, Schindler. R.M, (2001). Internet forums as influential sources of consumer information. Journal of 

Interactive Marketing 15, p. 31–40. 
16 Adjei. M.T, Noble. S.M, Noble. C.H, (2009). The influence of C2C communications in online brand communities 

on customer purchase behavior. Journal of the Academy of Marketing Science 38, p. 634–653. 
17 Bambauer-Sachse. Silke, Mangold. Sabrina, (2011), Brand equity dilution through negative online word-of-mouth 

communication, Journal of Retailing and Consumer Services 18, p.38-45 
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även dessa kan skapa en positiv Word-of-Mouth. 18 

 

Ovan så presenteras tidigare forskning som till viss del kopplar samman Word-of-Mouth och 

varumärket. Vi ser här hur det finns möjlighet att ytterligare bredda detta genom att se hur Word-

of-Mouth kan komma att påverka en varumärkesbyggande process. Därför finner vi det 

intressant att undersöka denna typ av koppling på ett företag i den Svenska marknaden.  

1.3 Problemformulering 

Vi anser att det finns begränsad tidigare studier som kopplar samman varumärkesbyggande 

processen och Word-of-mouth, därför är vi intresserade av att undersöka ett marknadsledande 

företag i den Svenska marknaden för att kunna observera kopplingen mellan Word-of-Mouth och 

ett varumärkesbyggande process. 

1.4 Syfte 

Denna studie har till syfte att undersöka hur ett företag skapar, främjar och använder Word-of-

Mouth i sin marknadsföring och om detta kan bidra till att stärka ett varumärke. 

Undersökningen kommer även att ha till syfte att besvara hur denna typ av marknadsföring 

uppfattas ur både ett företags- och medlemsperspektiv. 

1.5 Avgränsningar 

Vi kommer att i denna uppsats avgränsa oss till ett företag inom den svenska marknaden 

nämligen; SATS 

Uppsatsens kommer att avgränsas till att undersöka hur SATS använder sig av Word-Of-Mouth i 

sin marknadsföring och om denna typ av marknadsföring kan vara bidragande till att stärka ett 

varumärke. 

Vi kommer även att avgränsa oss till att intervjua personer som alla är boende i Stockholm. 

På grund av den tid och de resurser vi har att tillgå kände vi att dessa avgränsningar är 

nödvändiga. 

 

 

                                                
18 Zahra S. Ghorban, Tahernejad. Hossein, (2012), A Study on Effect of Brand Credibility on Word of Mouth: With 

Reference to Internet Service Providers in Malaysia, International Journal of Marketing Studies, Vol 4, p.26-37 
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1.6 Frågeställningar 

 

- Hur använder sig SATS av Word-of-Mouth i sin marknadsföring? 

 

- Har SATS och dess medlemmar olika uppfattningar gällande denna typ av Word-of-Mouth 

marknadsföring? 

 

- Kan denna Word-of-Mouth marknadsföring vara bidragande till att stärka SATS varumärke? 

1.7 Begreppsdefinitioner 

 

Word-of-Mouth - en personlig interaktion mellan två parter gällande en tjänst eller produkt.19 

 

Personal Word-of-Mouth -ansikte mot ansikte interaktion gällande en produkt eller tjänst.20  

 

Virtual Word-of-Mouth – interaktion på internets olika kommunikationskanaler mellan två parter 

som inte känner varandra. 21 

 

Brand – den amerikanska termen för varumärket.  

 

Medlemmar – De informanter som vi i denna studie har valt att intervjua. 

 

Varumärkeskapital – En uppsättning av varumärkets tillgångar och brister som antingen läggs till 

eller dras ifrån värdet som ges av en produkt eller tjänst till ett företag. 22 

 

Subjektivt urval – En form av urval där du sedan tidigare har viss kännedom kring 

informanterna.23 

                                                
19 Bickart, B., and R. M. Schindler. 2001. Internet forums as influential sources of consumer information. Journal of 

Interactive Marketing 15 (Summer): 31–40. 
20 Allsop, D. T., B. R. Bassett, and J. A. Hoskins. 2007. Word-of-Mouth research: Principles and applications. 

Journal of Advertising Research47 (4): 398–411. 
21 Ibid. 
22 Aaker A. David (2009): Managing brand equity, Simon and Schuster 
23 Denscombe, Martyn (1998):37 Forskningshandboken – För småskaliga forskningsprojekt inom samhällesvetenskaperna 
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2 Metod 
 

I detta kapitel följer en ingående beskrivning och presentation av val av metod, urval, 

utformning av intervjuer samt tillvägagångssätt för att ge en tydlig bild och för att visa hur vi 

gått tillväga och hur vi har resonerat. Följande kapitel kommer även att avslutas med en 

metodkritisk del. 

2.1 Val av forskningsmetod 

Inom denna typ av företagsekonomisk forskning så tillämpar man vanligtvis två olika typer av 

forskningsmetoder nämligen: kvalitativ eller kvantitativ metod. Den kvantitativa 

forskningsmetoden betonar, enligt Bryman och Bell, kvantifiering när det gäller insamling av 

data och analys. Metoden innehåller ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och 

praktisk forskning och rymmer en uppfattning om den sociala verkligheten som går ut på att den 

utgör en yttre och objektiv verklighet.24 Vid en kvalitativ forskningsmetod lägger man vanligtvis, 

till skillnad från den kvantitativa metoden, större vikt vid ord och inte kvantifiering vid 

insamling och analys av data. Man betonar huvudsakligen ett induktivt synsätt på relationen 

mellan teori och forskning och dess uppfattning av den sociala verkligheten går ut på att den 

utgör en yttre och objektiv verklighet.25 

 

Starrin och Svensson beskriver tre huvudsakliga skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Den första av dessa tre skillnader har att göra med mätprecision där de menar att data 

som ges en grov skattning är kvalitativ medan kvantitativ data handlar om en precis skattning.  

Den andra skillnaden behandlar skillnaderna mellan subjektivitet och objektivitet där kvalitativ 

data ses som subjektiv och kvantitativ data som objektiv. Slutligen så menar Starrin och 

Svensson att det uppkommer en distinktion mellan kvalitativ och kvantitativ forskning inom 

positivismen där kvalitativa metoder sägs vara icke-positivistiska och kvantitativa metoder sägs 

vara positivistiska.26 

 

                                                
24 Bryman, A & Bell, E (2005):40 Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber AB 
25 Ibid, 40-41 
26 Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (1994):20 Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Studentlitteratur AB 
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Utifrån studiens syfte och frågeställning så ansåg vi att en kvalitativ forskningsmetod var att 

föredra då vi inte avser att generalisera vårt resultat utan snarare skapa en djupare förståelse i 

ämnet. Genom att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod så kommer vi få möjlighet att 

förstå hur det deltagande företaget och de deltagande medlemmarna tänker och resonerar till vår 

problemformulering och frågeställning.  

Vi har förståelse för att en kvalitativ forskningsmetod ofta ses som mer subjektiv än objektiv då 

det vid intervjuer finns en större risk att man låter intervjun influeras av sina egna åsikter. Vi 

kommer att försöka hålla en så objektiv syn som möjligt under uppsatsens gång och försöka vara 

opartiska.  

Gällande Starrin och Svenssons påstående om att kvalitativa metoder sägs vara icke-

positivistiska och kvantitativa metoder sägs vara positivistiska så kan vi tycka att det är lättare 

för en kvantitativ metod att påstås vara positivistisk än för en kvalitativ. Positivismen behandlar, 

vad vi har uppfattat det som, föreställningen om att det finns saker som är absolut säkra.27 Vid en 

kvantitativ metod är det vanligare att man försöker generalisera ett fenomen än vid en kvalitativ 

metod och på så sätt kan vi till viss del förstå deras påstående. Dock känner vi att det resultat 

man kommer fram till genom en kvantitativ metod inte nödvändigtvis förklarar den absoluta 

sanningen hos det fenomen du undersökt. 

 

2.2 Val av forskningsansats 

När det kommer till vilken ansats en uppsats ska anta så menar Bryman och Bell att det beror på 

det förhållningssätt som forskaren har till relationen mellan empiri och teori.  

Bryman och Bell presenterar två olika sätt som skildrar forskningsprocessen, nämligen deduktion 

och induktion.28 Patel och Davidson beskriver förutom de två begreppen induktion och 

deduktion ytterligare ett förhållningssätt som de benämner som abduktion.29 De menar att det 

deduktiva förhållningssättet kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och befintliga 

teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Utifrån teorin så härleder man sedan hypoteser 

som prövas i den empiriska delen av sin studie. Man beskriver ytterligare att med ett deduktivt 

förhållningssätt så antas objektiviteten i forskningen kunna stärkas genom att utgångspunkten tas 

                                                
27 Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (1994):20 Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Studentlitteratur AB 
28 Bryman, A & Bell, E (2005):40 Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber AB 
29 Patel Runa, Davidson Bo (2011):23 Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur AB 
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ur en redan befintlig teori.30 

Använder man sig istället av ett induktivt förhållningssätt i sin forskning så kan man studera 

forskningsobjektet utan att härleda det till en redan befintlig teori. På så sätt kan man utifrån 

empirin, formulera en teori.31 Man kan alltså säga att det induktiva förhållningssättet lägger 

vikten på generering av teorier.32 Det sista förhållningssättet som presenteras av Patel och 

Davidson menar de, är en kombination av deduktion och induktion där man så att säga, ”hoppar 

emellan” teori och empiri i sitt arbete. Man menar att det finns både fördelar och nackdelar med 

detta abduktiva synsätt då det, för det första, inte låser forskaren i sitt arbete samtidigt som det 

finns en risk att forskaren omedvetet väljer forskningsämne utifrån tidigare erfarenheter.33 

Under uppsatsens första stadie så har vi använt oss av ett deduktivt arbetssätt då vi utifrån redan 

befintliga teorier skapade oss förståelse kring ämnet. De teorier vi valt att använda oss av kom att 

styra uppbyggnaden av våra intervjuer och på så sätt hitta en korrekt koppling mellan teori och 

empiri. Efter genomförandet av våra intervjuer så fick vi svar på frågor som vi ännu inte hade 

reflekterat över och därmed tog uppsatsen en lite mer abduktiv ansats då vi varvade arbetet 

mellan teori och empiri.  

2.3 Kvalitativ fallstudie 

En fallstudie är enligt Patel och Davidson en benämning på den typ av undersökning som 

fokuserar på en mindre avgränsad grupp. Denna fallstudie kan vara till exempel en individ, 

organisation eller en situation. 

Sharan B Merriam delar denna uppfattning av en fallstudies innebörd och tillägger att detta 

avgränsade eller definierade system, som en fallstudie är, väljs för att det är viktigt och intressant 

eller för att det utgör någon form av hypotes.34 Om man väljer att undersöka endast ett fenomen 

så kallas det för en enskild fallstudie. Om det istället ingår flera fenomen i undersökningen kallar 

man det för en multipel fallstudie. En multipel fallstudie kan vara att föredra om man har 

tillräckligt med resurser och tid då man får en större möjlighet till att tolka och beskriva det 

fenomen som man avser undersöka.35 

                                                
30 Ibid 
31 Patel Runa, Davidson Bo (2011):23-24 Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur AB 
32 Bryman, A & Bell, E (2005):40 Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber AB 
33 Patel Runa, Davidson Bo (2011):23-24 Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur AB 
34 Merriam, Sharan B (1994):24 Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur AB 
35 Ibid, 164-65 
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Till vår studie har vi valt att genomföra en enskild fallstudie. Anledningen till detta är dels den 

begränsade tid vi har haft till vårt förfogande samt att vi inte avser bygga upp en generell 

förklaring som passar in på flera individuella fall.36 Inom den marknad vi undersöker finns det 

dessutom ett begränsat antal aktörer och därmed ansåg vi det tillräckligt att endast undersöka ett 

företag och några medlemmar hos det befintliga företaget. 

2.4 Urval 

I denna studie har det företag och de medlemmar som deltagit valts ut genom ett icke-

sannolikhetsurval som innebär att urvalet inte skett slumpmässigt. Det finns olika typer av icke-

sannolikhetsurval och i denna studie tillämpas den form man kallar för bekvämlighetsurval. 

37Anledningen till detta bekvämlighetsurval vi gjorde beror helt och hållet på tillgängligheten vi 

såg. Eftersom vi hade en begränsad tidsram för undersökningen och då vi hade en kontakt hos 

företaget såg vi detta som det mest fördelaktiga alternativet.  

Vi använde oss av ett subjektivt urval när det kom till de deltagande medlemmarna.  

Vi hade ingen en personlig relation med dessa medlemmar sedan tidigare men en viss kännedom 

kring dem och därför föll valet just på dem då vi ansåg att de kunde bidra med mest värdefulla 

svar på våra intervjuer. 38 

Genom detta subjektiva urval så kände vi att vi kunde närma oss medlemmarna utan att behöva 

känna någon oro över att de svar vi skulle få på våra intervjuer inte skulle kunna bidra till 

undersökningen.39 

 

2.5 Deltagande företag 

För att på ett så bra sätt som möjligt kunna få svar på vår frågeställning så krävdes ett noga 

övervägande för att hitta ett forskningsobjekt som även passar med vårt val av metod. Vi var 

väldigt måna om att hitta ett företag där vi hade möjlighet att göra vår kvalitativa fallstudie och 

genom det bekvämlighetsval vi beskrivit tidigare så föll valet på SATS. 

 

                                                
36 Merriam, Sharan B (1994):165 Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur AB 
37 Bryman, A & Bell, E (2005):377 Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber AB 
38 Denscombe, Martyn (1998):37 Forskningshandboken – För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällesvetenskaperna 
39 Ibid 
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2.5.1 SATS 

SATS är Nordens ledande träningsföretag med 108 stycken helägda anläggningar runtom i 

Norden. Grunden lades i Norge år 1995 och har därefter expanderat till att finnas förutom i 

Norge, både i Sverige och i Finland.40  

Man hade som vision att särskilja sig från andra träningskedjor genom att erbjuda en mer 

inkluderande miljö för vanliga människor, snarare än den tidigare exkluderande miljön där det 

avklädda modet och extremt stora musklerna stod i fokus. Tillsammans med hög kompetens och 

bra service så skulle träningsglädjen vara av högsta prioritet.41  

Med sina 270 000 medlemmar och cirka 11 miljoner besökare varje år är SATS den största 

aktören i Norden och sett till antalet träningsanläggningar så är man den näst största aktören i 

Europa.42 På första plats i Europa hittar vi den tyska lågpriskedjan Mcfit med sina 1 200 000 

medlemmar43 SATS i Norden har idag cirka 4 500 medarbetare och omsätter cirka 1,6 miljarder 

SEK per år.44  

 

I Sverige var det träningskedjan Sports Club som 1999 blev en del av SATS, därav namnet 

SATS Sports Club Sweden. Man har numera expanderat till 70 träningscenter runtom i olika 

tätorter i landet, men man växer fortfarande och har flera nya anläggningar under uppbyggnad.45 

År 2013 hade SATS Sports Club Sweden 618 anställda med en omsättning på cirka 836 miljoner 

SEK.46  

 

2.6 Deltagande medlemmar 

Valet av medlemmar har också skett genom ett noga övervägande. Tanken var att hitta ett antal 

medlemmar som alla under en tid har varit kunder hos SATS. 

Vi ansåg att för att kunna få så bra och uttömmande svar som möjligt, samtidigt som uppsatsen 

skulle hålla en hög validitet, då vi undersöker till exempel erfarenheter som kan uppfattas som 

                                                
40 http://www.sats.se/om-sats/detta-ar-sats/ 
41 http://www.sats.com/sv/om-sats/sats-historik/ 
42 http://www.sats.com/sv/om-sats/detta-ar-sats/ 
43 http://www.gymbusiness.se/McFit-stoerst-i-Europa.php 
44 http://www.sats.com/sv/om-sats/detta-ar-sats/ 
45 http://www.sats.se/vara-center/ 
46 http://www.allabolag.se/5565632527/SATS_Sports_Club_Sweden_AB 
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abstrakta, så skulle dessa medlemmar vara någorlunda medvetna om vilka typer av 

marknadsföring som SATS bedriver. 

Därmed känner vi att det subjektiva urval som vi beskrivit ovan har varit rätt val.  

 

Medlemmarna i vår studie kommer vara numrerade som 1,2, 3, 4 och 5 för att på ett lättare sätt 

kunna särskilja dessa. SATS benämner sina kunder för medlemmar och även vi anammar detta i 

fortsättningen av vår uppsats. 

Dessa fem medlemmar har vi uppsatsskribenter inte haft någon personlig relation med tidigare 

och har hittats genom att de tränat på samma träningscenter som en av oss skribenter.  

2.6.1 Medlem 1 

Den första medlemmen har under sina sex år som medlem kontinuerligt tränat hos SATS utan 

några längre avbrott. Medlem 1 har under dessa år tagit del av många tjänster som SATS 

erbjuder och har därför möjlighet att ge utförliga och uttömmande svar på våra frågor som ger 

större möjlighet till tolkning och analys.  

2.6.2 Medlem 2 

Den andra medlemmen vi valt ut till denna studie har också varit medlem hos SATS under en 

relativt lång period. Under sina sju år som medlem har även medlem 2 varit en frekvent besökare 

på SATS anläggningar utan några större avbrott från träningen.  

2.6.3 Medlem 3  

Den tredje medlemmen har varit kund hos SATS sedan tre år tillbaka och har till och från varit aktiv med 

sin träning. 

 

2.6.4 Medlem 4 

Den fjärde medlemmen har under de senaste fyra åren varit medlem hos SATS. Medlem 4 är en frekvent 

besökare hos SATS träningscenter och tränar dels på gymmet men för det mesta så går medlem 4 på olika 

typer av träningspass som för dagen har passat bäst. 

2.6.5 Medlem 5 

Den femte och sista medlemmen har precis som de tidigare fyra varit medlem hos SATS i en tid, närmre 

bestämt cirka fyra år. Medlem 5 tar del av alla träningsformer som SATS erbjuder och har tränat frekvent 

hos SATS bortsett från några enstaka och kortare avbrott.   
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2.7 Insamling av Data 

2.7.1 Primärdata 

Vår studie består, som beskrivet i tidigare delar av detta kapitel, av en kvalitativ 

undersökningsmetod. Vid denna typ av undersökning beskriver Bryman och Bell tre olika 

tillvägagångssätt för att samla in data. Dessa tre är: Kvalitativa intervjuer, observationer och 

fokusgrupper.47  

Det huvudsakliga syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera olika 

egenskaper hos ett visst fenomen. Du kan alltså aldrig i förväg avgöra vad det rätta svaret är för 

en fråga genom att formulera redan färdiga svarsalternativ. En kvalitativ intervju är alltså 

inriktad mot ett induktivt eller abduktivt arbetssätt i forskningen.48 

För att samla in data till vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer.  

Detta på grund av att vi inte avser generalisera någonting, som kan vara vanligare vid en till 

exempel en enkätundersökning. Vi vill skapa oss en djupare förståelse i ämnet och genom 

kvalitativa intervjuer anser vi oss kunna få bättre svar på vår problemformulering och 

frågeställning. 

Bryman och Bell menar att den intervjumetoden är den metod som är mest använd inom 

kvalitativ forskning på grund av den flexibilitet som intervjun bidrar med.49 

Inom kvalitativa intervjuer brukar man tala om två olika typer av strukturer när det kommer till 

vilken typ av utformning som den kvalitativa intervjun ska ha. Den första av dessa två kallar 

Bryman och Bell för ostrukturerade intervjuer. Under en ostrukturerad intervju använder sig 

forskaren inte av någon intervjuguide utan till största del av lösa minnesanteckningar som hjälp 

vid genomgången av ett visst antal teman under intervjun. Intervjupersonen får därmed svara 

väldigt fritt på de teman som valts till intervjun.50 

Den andra typen av struktur som en kvalitativ intervju kan anta är en semistrukturerad intervju. 

En semistrukturerad intervju innebär, enligt Patel och Davidson, att forskaren gör en lista över 

vilka teman som ska beröras och sedan frågorna ofta kommer i en bestämd ordning.51 

                                                
47 Bryman, A & Bell, E (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber AB 
48 Patel Runa, Davidson Bo (2011):82 Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur AB 
49 Bryman, A & Bell, E (2005):360 Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber AB 
50 Bryman, A & Bell, E (2005):362-363 Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber AB 
51 Patel Runa, Davidson Bo (2011) Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur AB 
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I en semistrukturerad intervju har man även möjlighet att få svar på viktiga frågor även om de 

inte står med i intervjuguiden.  

De intervjuer vi har utfört i denna studie har alla fyra formen av semistrukturerade intervjuer. Vi 

hade redan i förväg valt vilka teman som skulle behandlas i intervjun och gjort en intervjuguide 

samtidigt som vi valt att ställa väldigt öppna frågor som gav intervjupersonen stor frihet och 

möjlighet till väldigt uttömmande svar.   

2.7.2 Sekundärdata 

Bryman och Bell menar att sekundärdata är tidigare publicerat material av andra forskare, 

institutioner eller organisationer som man har möjlighet att ta del av.52 Dessa sekundärdata har 

inom företagsekonomi blivit allt viktigare och har sina fördelar för framförallt studenter då det är 

ett betydligt mindre tidskrävande och billigare alternativ för att samla in data än om man skulle 

göra hela studien på egen hand.53 Ytterligare en fördel med insamling av sekundärdata för en 

student är att många av de uppsättningar data som kan komma till användning är av mycket god 

kvalitet.54 Patel och Davidson delar denna uppfattning av sekundärdata och menar att 

sekundärdata kan vara i form av till exempel böcker och vetenskapliga artiklar.55 

Den sekundärdata som vi främst har använt oss av i denna studie har bestått av litteratur, 

vetenskapliga artiklar och några elektroniska internetsidor. Då vi tidigare har läst flertalet kurser 

inom företagsekonomi och marknadsföring så hade vi en viss kännedom om vilken typ av 

litteratur som ansågs användbar och pålitlig. För att hämta sekundärdata har vi framförallt använt 

oss av Södertörns högskolebibliotek där vi haft möjlighet att både hämta den tryckta litteratur vi 

använt oss av samt att vi har använt oss av högskolans intranät; SöderScholar, för att hitta 

vetenskapliga artiklar. Vid hämtning av dessa vetenskapliga artiklar har vi varit noggranna med 

att använda oss av vad vi anser vara tillförlitliga källor från till exempel SöderScholar. Vi har 

även till viss del använt oss av Stockholms Stadsbibliotek för att finna delar av den litteratur som 

vi använt oss av. 

                                                
52 Bryman, A & Bell, E (2005):230 Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber AB 
53 Ibid,231 
54 Ibid, 232 
55 Patel Runa, Davidson Bo (2011) Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur AB 
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2.8 Reliabilitet och validitet  

Vid denna typ av studie finns det två stycken viktiga kriterier som en forskare alltid måste ta 

hänsyn till, nämligen reliabilitet och validitet. Patel och Davidsson betonar att vi måste veta att vi 

undersöker det vi avser undersöka, det vill säga att studien har god validitet samt att vi gör det på 

ett tillförlitligt sätt, alltså att studien även har god reliabilitet.56 

 

Validiteten i en studie handlar med andra ord om hur överensstämmelsen mellan det vi säger att vi ska 

undersöka och vad vi faktiskt undersöker. Patel och Davidson betonar vikten av att ha en god validitet i 

en studie då undersökningarna man ofta gör handlar om till exempel upplevelser, kunskap eller liknande 

som alla tre är abstrakta fenomen och inte särskilt påtagliga i samma bemärkelse som många andra 

egenskaper.57  

 

Att en studie har en god reliabilitet är även det ett väldigt viktigt kriterium i en studie. Reliabiliteten 

behandlar som nämnts tidigare trovärdigheten i en studie och ett exempel kan vara om forskaren gör om 

samma studie vid ett senare tillfälle så skulle resultatet vara identiskt eller åtminstone nära på.58 Vi 

kommer att i denna uppsats försöka hålla en så hög validitet som möjligt. Reliabiliteten anser vi är svår att 

bedöma. Vi kan dra slutsatsen att eftersom vi undersöker upplevelser, intryck och erfarenheter hos SATS 

medlemmar så kommer reliabiliteten ses som låg. Då dessa fenomen hela tiden förändras hos 

medlemmarna så kan vi inte svara på om studien kommer ha samma resultat hos en undersökning vid ett 

annat tillfälle.  

2.9 Metodkritik  
Den avslutande delen av detta kapitel kommer att bestå av den metodkritik som vi under uppsatsens gång 

har stött på och anser nödvändig att tas upp. Även om vi inte avser att generalisera någonting med denna 

uppsats så bör det ändå påpekas att vi genom en kvalitativ studie, där vi använt oss av ett icke-

slumpmässigt urval, inte har möjlighet till någon generalisering. Bryman&Bell menar att kvalitativa 

forskningsresultat inte går att generalisera mer än utöver själva situationen och därmed menar kritikerna 

att fallet i fråga inte kan vara representativt för andra fall. 59 

 

                                                
56 Patel Runa, Davidson Bo (2011):102 Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur AB 
57 Ibid, 102-03 
58 Patel Runa, Davidson Bo (2011):104 Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur AB 
59 Bryman, A. & Bell, E. (2005):320 Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber AB 
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Enligt kvantitativa forskare så finns det även svagheter hos kvalitativa undersökningar då man menar att 

de är alltför subjektiva.60 

Vi är medvetna om att man i en kvalitativ undersökning lätt blir för subjektiv och därför har vi har 

genomgående under uppsatsens gång försökt att hela tiden vara opartiska och inte försöka styra våra 

intervjupersoner något, samtidigt som vi hela tiden har försökt hålla god ton med de personer vi 

intervjuat. Vi har trots allt ingen avsikt att färga uppsatsen genom våra egna åsikter och tankar.  

 

Kvalitativa undersökningar kan även få kritik för att man inte konkret slår fast vad forskaren har gjort och 

hur man kommit fram till sina slutsatser. Man menar att kvaliativa forskare inte visar någon klarhet i 

frågor gällande hur människor valts ut för intervju.61  

Vi har försökt att motivera vårt val av de personer som vi intervjuat under vårt urval och vi har även 

beskrivit att denna lilla skara av individer som vi intervjuar inte avser generalisera någonting men 

förhoppningsvis ska deras svar vara bidragande till att ge svar på vår frågeställning.  

 

Vi har i studien valt att genomföra sex stycken intervjuer där vi får fram två olika perspektiv, ett från 

själva företaget SATS och ett perspektiv från dess medlemmar. Då vi inte avser att generalisera denna 

undersökning så ansåg vi det tillräckligt att intervjua fem stycken av SATS medlemmar tillsammans med 

den intervju vi gjorde  

 

med SATS marknadschef. Fem stycken intervjuer ansåg vi vara tillräckligt för att kunna reflektera över 

vår frågeställning 

 Då vi totalt sett hade sex stycken intervjuer innebär det att själva transkriberingen har varit väldigt 

tidskrävande men vi ansåg att för att kunna samla tillräckligt med information så var denna mängd 

intervjuer nödvändig.  

 

Vi har förståelse över att det kan ses som vinklande att ha valt ut medlemmar som alla har varit kund hos 

SATS i minst tre år och då vi fick väldigt liknande svar på våra intervjuer. Vi har försökt att förtydliga att 

dessa medlemmar valdes ut genom ett subjektivt urval och vi har försökt att hålla en hög validitet och inte 

få svar som kan ses som felaktiga eller betydelselösa. I efterhand kan vi dock konstatera att det kanske 

hade funnits ett bättre tillvägagångssätt för att undvika dessa tankar om vinklade intervjuer. Vår reflektion 

är att vi hade kunnat få lika bra svar från en medlem som hade varit kund hos SATS en betydligt kortare 

tid än tre år. Vi hade även kunnat intervjua personer som inte är medlemmar hos SATS. Det hade kanske 

                                                
60 Ibid, 318 
61 Bryman, A. & Bell, E. (2005):320 Företagsekonomiska forskningsmetoder 
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skapat en tydlig konstrast som vi möjligtvis kunde ha haft nytta av i vår studie.  

 

Med den tid och de resurser vi hade tillhanda kände vi att en enskild fallstudie var att föredra framför en 

multipel fallstudie. Den största anledningen till detta var att vi inte hade samma kontakter hos andra 

aktörer inom denna marknad som hos SATS. Vi kände att det fanns en chans att tiden inte skulle räcka 

till. Detta kanske kan uppfattas som en för enkel väg att ta men vi ser ändå att det i framtiden går att 

bygga på vår studie genom att göra liknande undersökningar hos andra aktörer på marknaden.  

 

Det största problemet vi stötte på vid insamling av sekundärdata var att hitta tidigare studier som 

behandlar både Word-of-Mouth och varumärket. Vi har hittat artiklar som behandlar vissa delar av 

varumärket och Word-of-Mouth men ingenting som konkret beskriver hur Word-of-Mouth går att 

applicera till den varumärkesbyggande processen på samma sätt som vi har försökt att göra. Vi har gjort 

ett försök att förklara denna tidigare forskning under vår inledning. 

 

En konsekvens av att vi försökt att genomgående ha en hög validitet i vår studie är som vi beskrivit ovan 

att urvalet vi gjort har visat sig ge ett intryck av att vara en aning vinklat. Vi har däremot genom våra 

intervjuer sett till att undersöka det vi från början avsett att göra. Därför tycker vi att vi har lyckats hålla 

en hög validitet under studiens gång.  

Reliabiliteten känner vi är ganska svår att avgöra vid den typ av studie vi har gjort. Precis som vi beskrivit 

så bygger våra intervjuer mycket på medlemmarnas intryck, upplevelser och erfarenheter. Detta kan 

ständigt förändras och därmed kan man inte säga om vi skulle få samma resultat om vi vid ett senare 

tillfälle skulle upprepa vår studie. Man kan alltså konstatera att vår studie inte har en särskilt hög 

reliabilitet. 
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3 Teori 
I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier, modeller och vetenskapliga artiklar som 

ligger till grund för vår uppsats. Varför och hur fungerar Word- of- Mouth som den gör utifrån 

fem stycken principer och hur en varumärkesuppbyggande process går till. Vi kommer även att 

beskriva begreppet varumärke och dess funktioner för en ökad förståelse hos läsaren.  

3.1 Principles of Word-of-Mouth 

Harris Interactive Solutions group är en marknadsundersöknings företag med mer än femtio års 

erfarenhet på marknadsföringsstrategi undersökningar där de ger hjälper företag att få hög 

kvalificerade insyn på deras respektive marknad62.  Artikeln utgiven 2007, Word of mouth: 

Principels and Applications, på Journal of Advertising Reseach från Dee T. Allsop VD på Harris 

Interactive Solutions Group, behandlar tidigare forskning och kunskaper om Word-of-Mouth för 

att senare sammanfatta dessa till fem stycken principer som har till ända mål att ge en högre 

förståelse om word of mouth som strategi samt ge företag insyn på vad som bör tänkas på när 

man utvecklar sin strategi.   

 

3.1.1 Princip #1 

”Not all the social networks are equal, and not all individuals in a given social network have 

equal influence” 63 

Malcom Gladwell skrev i sin bok ” The tipping point” från år 2000, om tre olika personligheter 

som Gladwell kallar connectors, mavens och salesmen och som han påpekar spelar en stor roll i 

Word-of-Mouth strategin eftersom genom att identifiera dessa personer går det att sprida ett 

budskap mycket snabbare och effektivare till allmänheten.  

Connectors; brukar kännetecknas av en social kompetens och ett stort nätverk av kontakter. Ju 

mer kontakter en connector har, desto viktigare blir den.64  

                                                
62 http://www.harrisinteractive.com/Solutions/SolutionsTour.aspx,  
63 Allsop, D. T., B. R. Bassett, and J. A. Hoskins. 2007. Word-of-Mouth research: Principles and applications. 

Journal of Advertising Research47 (4): 398–411. 
64 Gladwell Malcom (2000):sida 38 The tiping point, How Little Things Can Make a Big Difference, Little Brown 

and Company  

http://www.harrisinteractive.com/Solutions/SolutionsTour.aspx
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Mavens; brukar kännetecknas av att inneha mycket information och kunskap inom ett brett 

område och inom en mångfald typer av produkter och tjänster, men framför allt om marknaden. 

De delar gärna med sig av information för att länka konsumenter till marknader.65 

Salesmen; brukar kännetecknas av att de har en stark personlighet med starkt inflytande genom 

övertalning. Dessa personer har som mål att övertala oss när vi minst anar det.66  

Gladwell menar att genom att identifiera dessa personligheter kan man göra en effektiv och 

snabb Word-of-Mouth kommunikation67. Dock håller inte Allsop med i Gladwells påstående. 

Detta eftersom Allsops argument är att Word-of-Mouth handlar om alla individer och inte bara 

ett par få nyckelindivider. En marknadsundersökning på amerikanska medborgare utför av Harris 

Interactive, det undersöktes till vilken grad man söker information och rekommendationer samt 

till vilken grad man gärna delar vidare rekommendationer.68  Undersökningen påvisade att dessa 

tre personligheter inte nödvändigtvis handlar om tre differenta individer utan att en individ kan 

besitta alla dessa tre personligheter. Dessa personligheter kan antas och användas beroende på 

den sociala kontexten och själva situationen.  Allsop menar att våra sociala nätverk kan variera i 

storlek beroende på kontexten eller situationen det handlar om, det som är viktigt är att förstå hur 

en viss typ av socialt nätverk fungerar i en viss typ av kontext. Han menar att inom 

marknadsföring bör man inte fokusera på att hitta vissa nyckelindivider som kan sprida ordet, 

utan istället fokusera på en viss typ av kategori och lista ut vad som kan göras för att skapa och 

utveckla en positiv bild av varumärket. Vilket i sin tur kommer att leda till positiv Word-of-

Mouth till potentiella konsumenter. 69 

3.1.2 Princip #2 

”Word-of-Mouth happens in the context of a specific situation and occasion”70 

Word-of-Mouth som kommunikationskanal kan uppstå på olika sätt beroende av kontexten det 

handlar om och beroende på typen av varumärke eller produkt. Detta kan vara allt från hur 

informationen som förmedlas är relevant för produkten, om budskapet är negativt eller positivt, 

                                                
65 Gladwell Malcom (2000):sida 62 The tiping point, How Little Things Can Make a Big Difference, Little Brown 

and Company 
66 Ibid,71  
67 Ibid,14 
68 Synthesis Allience/Harris interactive, online survey of 2,084 U.S adults, conducted September 27-29, 2006  
69 Allsop, D. T., B. R. Bassett, and J. A. Hoskins. 2007. Word-of-Mouth research: Principles and applications. 

Journal of Advertising Research47 (4): 398–411. 
70 Ibid 
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hur budskapet behandlas när den når den exponerade/lyssnaren. osv. Dessa frågor bestämmer hur 

effektivt Word-of-Mouth kommer att bli, om den kommer att sprida sig till en bred grupp eller 

misslyckats helt och hållet. Allsop kallar dessa fall för ”dimensioner” och har utformad en 

modell som tydligt visar hur de påverkar konsumentbeteende. 71 

 

Figur 1 Illustrerar en bild av Allsops modell: Dimensions of social network.72 

 

Attributes of the Source 

Hur pålitlig är källan till informationen? Är informationen övertygande?  Dessa två egenskaper 

bestämmer om budskapet kommer att påverka och delas vidare till andra. 

 

Rate of activity  

                                                
71 Allsop, D. T., B. R. Bassett, and J. A. Hoskins. 2007. Word-of-Mouth research: Principles and applications. 

Journal of Advertising Research47 (4): 398–411. 
72 Ibid 
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Hur socialt aktiv är källan till informationen? Söker hon/han sig till information och till vilken 

grad delar de med sig av informationen?  

 

Personal Relevance 

Hur emotionellt laddad är informationen/budskapet som delas?  Är budskapet rationellt? 

Tidigare forskning visar att emotionella budskap anses vara relevanta och därmed mer 

övertygande.  

 

Polarity   

Är budskapet negativt eller positivt? På vilket sätt kommer det att påverka varumärket, 

produkten eller tjänsten?  

Genom att ta hänsyn till dessa dimensioner var för sig och hur de kan påverka 

konsumentbeteendet, kan man effektivisera Word-of-Mouth och dess spridning menar Allsop73   

 

Dessa fyra dimensioner lyfter Allsop upp från modellen Dimensions of Social Network för att 

kunna ge en bättre förståelse och förklara hur och varför de spelar en stor roll på påverkan av 

konsumtenbeteende. 

3.1.3 Princip #3 

”People makes decisions based on a complex interplay of cognitive preference and emotional 

benefits”74 

När konsumenter tar ett beslut angående en vara eller tjänst är beslutet grundad på tre stycken 

attribut. Varans egenskaper, vilka tekniska förmåner och emotionella följder som är länkade till 

varan och vilka personliga värderingar som dessa förmåner och egenskaper förstärker. Allsop 

menar att budskap i samma linje som våra personliga värderingar har en större påverkan på vårt 

köpbeslut eftersom dessa budskap kommer att uppfattas personliga, djupt emotionella och 

motiverande. Som exempel beskrivs önskan att alla vill vara en bra förälder och därför bör 

budskapet till ett rengöringsmedel inte bara vara just att visa vad produkten kan göra utan även 

bör visa för konsumenten varför bry sig att köpa den och länka dessa två bilder till ett budskap 

                                                
73 Allsop, D. T., B. R. Bassett, and J. A. Hoskins. 2007. Word-of-Mouth research: Principles and applications. 

Journal of Advertising Research47 (4): 398–411. 
74 Ibid 
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Bättre rengöringsmedel är lika med mindre bakterier och som följd mindre risk till sjukare barn. 

Allsop påpekar att till följd konsumenten att få en positiv inställning till budskapet och samt ökar 

deras lojalitet gentemot varumärket samt delning av åsikter och kommentarer kommer att blir 

självklara. 75 

3.1.4 Princip #4 

”The consumer environment in wich the Word-Of -Mouth takes place is constantly changing”.76 

Marknaden är i ständig förändring och Word-of-Mouth kan ändra utformning väldigt snabbt. 

Därför måste företag och marknadsförare ständigt observera och mäta ändringar som sker på 

marknaden för att tydligt se utvecklingen och enkelt kunna anpassa sig efter den. Genom 

observation av t.ex. bloggar eller andra sociala nätverk kan man tydligt se vad som sägs om 

företaget, varumärket, produkten eller tjänsten. Om det är negativ Word-of-Mouth så kan företag 

ta ställning till detta och vara med i diskussionen. Denna typ av strategi ger möjlighet till en 

tvåvägskommunikation mellan företag och konsument.  

3.1.5 Princip #5  

”The diffusion and impact of messages within the social network varies based on the polarity 

(positiv/negative) of the messages being communicated”77  

Allsop lyfter upp vikten att negativ word of mouth är den typen av kommunikation ett företag 

bör undvika. Studier utföra av Burson- Masteller påvisar att negativ word of mouth har en 

tendens att sprida sig snabbare och till flera än den positiv word of mouth.78 Därför menar Allsop 

att extra fokus bör läggas på det negativa word of mouth eftersom det finns många olika 

anledningar till dess ursprung samt mångfaldiga typer av versioner. Från till exempel missnöjda 

kunder, från dåliga recensioner av kritiker eller från felaktig bild i media. Företag borde alltid 

lära sig att hantera och svara ärligt och transparant till konsumenter för att inte bara höja 

företagets image utan också stärka varumärket. Slutligen anser Allsop att Word-Of_Mouth är ett 

komplext fenomen som inte direkt går att kontrollera fullt ut, men genom att veta hur Word-of-

Mouth fungerar så kan man tydligt anpassa sin strategi därefter.79 

                                                
75 Ibid 
76 Allsop, D. T., B. R. Bassett, and J. A. Hoskins. 2007. Word-of-Mouth research: Principles and applications. 

Journal of Advertising Research47 (4): 398–411. 
77 Ibid. 
78 Deitz. Sarah., Cakim,  Idil, Online Influence and the Tech-Influencials”July 2005 
79 Allsop, D. T., B. R. Bassett, and J. A. Hoskins. 2007. Word-of-Mouth research: Principles and applications. 

Journal of Advertising Research47 (4): 398–411. 
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3.2 Begreppet varumärke 

Ett varumärke, eller brand som är det engelska ordet för detta, är något som finns överallt utan 

att vi egentligen tänker på det. 

Vad innebär egentligen begreppet varumärke? 

Baines beskriver ett varumärke som produkter eller tjänster där man skapat ett mervärde. Detta 

mervärde har medvetet utformats av marknadsförare i ett försök att öka sitt utbud med värden 

och associationer som uppmärksammas och är meningsfulla för konsumenten. 

Man förtydligar detta genom att betona att även om det är marknadsföraren som skapar, 

bibehåller, skyddar och utvecklar identiteten hos varumärket så är det konsumentens uppfattning, 

alltså den bilden man skapar och de värderingar som konsumenten ger till varumärket, som är det 

viktiga.80 

 

I varumärkeslagen (VmL) förtydligar man ytterligare vad som utgör och kännetecknar ett 

varumärke: 

“4 § Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt 

ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller 

utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen har 

särskiljningsförmåga.” 81 

 

Vi kommer i denna studie att använda begreppet varumärke som ett verktyg företag kan använda 

sig av för att särskilja sig från andra aktörer och konkurrenter som finns på marknaden.  

3.3 Varumärkets olika funktioner  

Ett varumärke, eller brand, har många värdefulla funktioner. På sin mest simpla nivå fungerar ett 

varumärke som en slags markör för de erbjudanden som ett företag har.  

För konsumenterna så kan ett varumärke förenkla de val man gör, utlova en viss kvalité, 

reducera risk och/eller framkalla ett visst förtroende. Varumärken bygger på själva produkten 

eller tjänsten, företagets aktivitet på marknaden samt användandet av kunder och andra. 

                                                
80 Baines, Paul (2011):313 Marketing, Oxford University Press 
81 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Varumarkeslag-20101877_sfs-

2010-1877/ 
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Varumärket återspeglar alltså den helhetsupplevelse som kunderna har av företagets produkt 

eller tjänst.  

Ett varumärke har även stor betydelse när det kommer till att avgöra effektiviteten av 

marknadsföringsåtaganden som till exempel annonsering. 82 

 

3.4 Den varumärkesbyggande plattformen 

För att kunna bygga upp och behålla ett starkt varumärke så är det ett flertal olika faktorer inom 

branding som är av stor betydelse. 

Följande delar av branding är vad vi anser vara av störst betydelse för vår studie om Word-of-

Mouth inom marknadsföring och som kan anses vara varumärkesuppbyggande. 

Frans Melin har sammanställt sex stycken olika begrepp som anses vara viktiga för en 

framgångsrik varumärkesuppbyggnad. Den strategiska varumärkesplattformen som Melin 

beskriver behandlar sex stycken olika begrepp som alla är nära förknippade med varandra. 

Produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och intern 

märkeslojalitet. Melin menar alltså att för att skapa och bibehålla ett starkt varumärke så kräver 

det att dessa begrepp gemensamt fungerar och då bidrar till den varumärkesbyggande processen. 

Dessa sex begrepp som Melin beskriver kommer att kompletteras av ytterligare forskning kring 

varje punkt för att sedan användas i vår empiri och där få svar på om SATS användande av 

Word-of-Mouth som marknadsföring kan anses stärka deras varumärke. 

                                                
82 Keller L.Kevin. (2006).Brands and Branding: Research Finding and Future Priorities. Marketing Science 

November-December, pp.740 
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Figur 2 Illustrerar en bild av Frans Melins modell: Den varumärkesbyggande plattformen83 

 

I illustrationen ovan visar Melin hur de sex olika begreppen kan bidra till att öka 

varumärkeskapitalet hos ett företag. Varumärkeskapital är en uppsättning av varumärkets 

tillgångar och brister som är knutna till ett varumärke.84 Det kan vara företagets namn, symboler 

eller annat likvärdigt som antingen läggs till eller dras ifrån värdet som ges av en produkt eller 

tjänst till ett företag. Varumärkeskapital kan även hjälpa konsumenterna förstå, bearbeta och 

lagra information om varumärken samtidigt som varumärkeskapital kan lägga till värde hos 

företaget.85 

 

 

                                                
83 Melin, Frans (1999):125 Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken, Liber  
84 Aaker A. David (2009): Managing brand equity, Simon and Schuster 
85 Ibid  
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3.4.1 Produktattribut 

Produktattribut beskrivs av Melin som det mervärde en tjänst eller produkt kan ge till 

konsumenten. Exempel på produktattribut kan vara symboler, färg eller design av förpackning 

som bygger upp och stärker ett varumärke.86 Eftersom vi i vår studie valt att fokusera på ett 

företag som erbjuder tjänster och inte produkter så är det viktigt att vi ser företaget i sig självt 

som det primära varumärket. Fokus bör därför vara på företaget som varumärke då ett 

tjänsteföretag till exempel inte har möjlighet att förpacka och visa upp sina produkter på samma 

sätt som ett producerande företag.87 För ett tjänsteföretag bör man istället fokusera på de 

mervärden som kan skapas för konsumenten genom till exempel bra service hos sina 

medarbetare och hög kvalité på de tjänster företaget erbjuder. 

3.4.2 Märkesidentitet  

Om ett företag ska lyckas bygga en stark varumärkesidentitet så menar Melin att företaget måste 

utveckla och satsa på fyra faktorer: företagets namn, ursprung, distribution och personlighet. 

Melin menar att det inte finns någon enskild och bästa definition av detta begrepp men anser att 

det främst av allt kännetecknas av vad varumärket står för, vad som ger varumärket mening och 

vad som gör det unikt. Under senare år har märkesidentitet blivit allt mer aktuellt då det hela 

tiden kommer nya tjänster, produkter och aktörer på marknaden som liknar varandra. Melin 

påpekar även att det är svårare för konkurrenter att kopiera en märkesidentitet än 

produktattribut.88 David A. Aaker förklarar varumärkesidentitet som vad företaget vill att 

varumärket ska stå för i konsumentens sinne89 eller hur strateger vill att varumärket ska 

uppfattas.90 

Kotler och Keller beskriver i sin bok ”Marketing management” sin uppfattning av 

varumärkesidentitet och de skiljer då även mellan varumärkesidentitet och varumärkesimage. 

Varumärkesidentitet är hur ett företag vill identifiera och positionera sig eller sin produkt på 

marknaden. Varumärkesimage däremot är hur konsumenterna faktiskt uppfattar företaget. För att 

fastställa den rätta varumärkesimagen hos konsumenterna så måste företaget först, med hjälp av 

                                                
86 Melin, Frans (1999):125-126 Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken, Liber 
87 Berry, Leonard L. (2000). Cultivating Service Brand Equity. Journal of the Academy of Marketing Science. 

Volume 28, No. 1, pages 128-137 

88 Melin, Frans (1999):126 Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken, Liber  
89 A Aaker, David (1996):25 Building strong brands, Free P, US 
90 Ibid 71 
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alla tillgängliga kommunikationsverktyg, förmedla varumärkesidentiteten. För ett tjänsteföretag 

kan detta till exempel göras genom att meddelandet uttrycks i symboler, färger, evenemang och 

medarbetarnas beteende.91 

 

Jennifer Rowley ger i sin tur följande beskrivning av varumärkesidentitet: ”Ett varumärke är den 

del av ett varumärke som kan talas, inkluderat bokstäver, ord och siffror. Ett varumärkesnamn är 

en viktig identifikation av produkter”.  

Rowley framhåller även att det är av stor betydelse att varumärkesidentiteten är tydlig både 

externt och internt.92 Aaker och Melin påpekar även att många företag använder sig av kända 

personer som användare av produkter från varumärket och att det påverkar konsumenternas 

uppfattning av produktens varumärkesidentitet. 

3.4.3 Kärnvärde 

Mats Urde menar att när det kommer till företagets kontinuitet, trovärdighet och 

överrensstämmelse så är kärnvärdet mycket viktigt. Kärnvärdet påverkar organisationens alla 

steg som till exempel kommunikationen och produkt- eller tjänsteutvecklingen.93 

Kärnvärdet spelar med andra ord en stor roll när det kommer till att stärka ett varumärke. Det kan 

uppfattas som ett särskiljande mervärde i jämförelse med konkurrenternas produkter och tjänster 

eftersom kärnvärdet har inflytande på positioneringen, märkesidentiteten och dess 

konkurrensfördelar.94  

 

Russell Abratt beskriver också han sin definition av kärnvärden och beskriver även hur detta kan 

stödja den identitetsskapande processen genom att värden som uttrycks genom olika subkulturer 

ligger i organisationens kärna och stödjer identitetsskapande. Kärnvärden är med andra ord 

ryggraden i en organisations varumärke och måste anpassas till organisationens löften.95 

Det råder inget tvivel om att det är viktigt att utveckla ett starkt kärnvärde då detta kan påverka 

många delar inom företaget. Melin påpekar även att det är mycket viktigt att företaget lägger ner 

                                                
91 Kotler, Philip J. & Keller, Kevin (2009):288 Marketing Management, Prentice Hall 
92 Rowley, Jennifer (1997) Managing Branding and corporate Image for Library and Information Services, vol 46 

pp. 244-250 
93 Melin, Frans (1999):126 Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken, Liber 
94 Urde. Mats, European Journal of Marketing, 2003, Vol.37(7/8), pp.1017-1040 
95 Russell Abratt, Nicola Kleyn, (2012) "Corporate identity, corporate branding and corporate reputations: 

Reconciliation and integration", European Journal of Marketing, Vol. 46 Iss: 7/8, pp.1048 - 1063 
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mycket energi på processen att skapa ett så starkt kärnvärde som möjligt då det är en viktig del i 

vad företaget står för och hur man kommunicerar.96 

 

3.4.4 Positionering 

För att ett varumärke ska vara av värde för ett företag så är det viktigt att man positionerar 

varumärket inom rätt del av marknaden och i konsumentens medvetande.  

För att Word-of-Mouth marknadsföring ska vara så effektiv som möjligt så kräver det att man 

når ut med meddelandet till rätt typ av konsumenter och skapar sig en så stark position som 

möjligt på marknaden så att meddelandet får ytterligare effekt.  

Om företaget inte klarar av att skapa sig en framgångsrik position på marknaden så kommer de 

meddelanden man för ut via Word-of-Mouth inte att ha den effekt man önskar och på så sätt 

kommer det att bidra till att företagets varumärke inte blir starkare eller att det rent utsagt 

försvagas.  

 

Melin menar att positionering används som ett centralt begrepp inom marknadsföringsområdet 

och menar att den huvudsakliga målsättningen för märkesinnehavaren med att positionera ett 

varumärke är att kunna positionera tjänsten eller produkten i konsumenternas medvetande. Om 

märkesinnehavaren ständigt försöker arbeta sig in i konsumenternas medvetande så kan man 

skapa och bygga upp en långsiktig märkeslojalitet.97 

 

Definitionerna av ett varumärkes positionering är många och Rita Clifton presenterar i sin bok 

”Brands and branding” följande definition:  

 

”Positioning means owning a credible and profitable position in the consumer’s mind, 

either by getting there first or by adopting a position relative to the competition, or by re-

positioning the competition.”98 

 

                                                
96 Melin Frans, (1999):126-127 Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken, Liber 
97 Melin, Frans (1999):127 Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken, Liber 
98 Clifton, Rita et. al (2009):79 Brands and branding, Bloomberg press, Second edition  
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Enligt Rita Clifton finns det fyra grundpelare som man bör ha i åtanke när det kommer till att 

positionera sitt varumärke på marknaden.  

 

1. Relevance 

Starka varumärken anknyter och engagerar konsumenten och möter de funktionella behov som 

konsumenten har. Genom att förstå hur de befintliga och potentiella konsumenterna definierar 

sina idealiska erfarenheter och hur de uppfattar världen, så kan du avgöra vad de saknar från 

befintliga produkter och tjänster och på så sätt hitta möjligheter att uppfylla dessa konsumenters 

önskningar och vilja.99 

 

2. Differentiation  

Starka varumärken ger ett mervärde vilket gör att de kan stå ut från sina konkurrenter. Genom att 

utvärdera nuvarande och framtida marknaden, samt styrkorna och svagheterna hos det produkt- 

och tjänsteutbud som finns ur konsumentens perspektiv och behov så får man möjligheten att 

hitta ledarskapsmöjligheter och på så sätt differentiera sig på marknaden.100 

 

3. Credibility  

För att konsumenterna ska kunna vara lojala mot ett varumärke så måste varumärket vara ärligt 

mot sig självt och uppfylla de löften som de gett. Om man misslyckas med dessa löften så 

innebär det att man förmedlar en falsk bild av sitt varumärke vilket i sin tur kan få stora 

konsekvenser. Genom att utvärdera sitt varumärke ur ett finansiellt perspektiv, samt sin 

forskning, utveckling och sina värderingar så kan man få en uppfattning av de förväntade och 

verkliga kompetenser man har.  

 

4. Stretch 

Om man som företag vill skapa ett så starkt varumärke som möjligt så krävs det även att man 

utvecklar och vidgar sitt varumärke. Genom att lansera nya produkter eller utveckla sina tjänster 

                                                
99 Ibid, 81-82 
100 Ibid, 81 



Södertörns Högskola                                                                                                                                Niclas Englund                                                                                                                       

Företagsekonomi C                                                                                                                                   Oskar Hilario 

Kandidatuppsats 

2014-06-02 

 

 36 

så kan varumärket fortsätt vara framgångsrikt i en värld som ständigt förändras.101 

 

Kotlers definition av positionering lyder som följer: 

 

”Positioning starts with a product, a piece of merchandise, a service, a company, an 

institution or even a person. But positioning is not about what you do to a product. 

Positioning is what you do to the mind of the prospect.”102 

 

Även Kotler menar alltså att positionering startar med en produkt eller tjänst men själva 

processen handlar snarare om hur man tar sig in i konsumenternas medvetande.  

Utan en stark positionering så kan det bli svårt för företaget att, via sin marknadskommunikation, 

nå ut till konsumenterna på marknaden.  

3.4.5 Marknadskommunikation 

Efter att ett företag nått ut med sin positionering till rätt konsumenter på marknaden så menar 

Melin att det nu gäller att nå ut till konsumenterna med sin marknadsföring.103 Precis som 

beskrivet tidigare i denna uppsats så har det ökade informationsflödet gjort det allt svårare att nå 

ut till konsumenterna på marknaden. Den differentierade fördel som ett företag får genom sin 

märkespositionering kan man effektivt kommunicera ut till konsumenterna och på så sätt skapa 

ett mervärde.  

3.4.6 Intern märkeslojalitet 

Märkeslojalitet innebär för de flesta hur hängiven en konsument är till ett visst märke. Det kan 

vara allt från inköp av livsmedel, som man dagligen gör, till att köpa en ny bil vart tionde år.  

Detta sjätte begrepp i Melins varumärkesbyggande plattform är vad han kallar för intern 

märkeslojalitet. Melin definierar detta begrepp som de ”åtgärder en marknadsinnehavare måste 

vidta för att upprätthålla ett varumärkes juridiska och kommersiella status”.104 

Melins interna märkeslojalitet handlar alltså inte om konsumenternas hängivenhet till ett visst 

märke utan snarare om att de människor som står för ett varumärke också är märkeslojala.  

                                                
101 Clifton, Rita et. al (2009):82 Brands and branding, Bloomberg press, Second edition 
102 Kotler, Philip (2002):369 Principles of marketing, Prentice Hall Europe edition 
103 Melin, Frans (1999):127-128 Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken, Liber 
104 Melin, Frans (1999):246 Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken, Liber 
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Att skydda sitt varumärke menar även Kapferer är väldigt viktigt. Interna hot inom företaget som 

till exempel felaktig användning av ett varumärke bör tvinga företaget att agera mot detta genom 

att till exempel sätta upp vissa regler och normer som alla anställda måste anpassa sig efter och 

följa. Kapferer betonar även att ett företag som utsätts för hot utifrån, såsom kopiering eller 

imitation av företagets produkter eller tjänster genast bör agera mot detta.105 

3.5 Image, profil och identitet 

I dagens samhälle där det är oerhört lätt att hitta information om företag har det blivit allt 

viktigare att i större utsträckning skaffa sig en stark image och identitet. Dessa två egenskaper 

handlar dels om hur företaget bygger upp sitt varumärke men även om hur konsumenten 

uppfattar företaget.106 

En dålig image kan påverka företaget negativt då konsumentens uppfattning om företaget inte 

överensstämmer med den image som företaget vill förmedla utåt.  

 

Holm beskriver i sin modell för image, profil och identitet att identiteten är det som skapas, 

utvecklas och förs ut till den omvärld som finns hos företaget. Alltså den självbild och fakticitet 

som man vill förmedla. Med andra ord är identiteten det som företaget är och har. 

Profil handlar om hur företaget vill bli sett och uppfattat, med andra ord hur man vill att 

konsumenterna ska se på företaget. Den sista punkten; image blir således hur omvärlden 

uppfattar det arbete man gjort med syfte att bygga en stark image. Man försöker att skapa en så 

gynnsam bild av företaget, dess verksamhet och utbud som möjligt.107 

Image är med andra ord den uppfattning som omvärlden har om företaget. 

                                                
105 Kapferer J. N. (1997) Strategic Brand Management ”Creating and Sustaining Brand Equity” 
106 Axelsson&Agndahl (2011) Proffesionell Marknadsföring, Studentlitteratur AB 
107 Holm, Olof (2004):73 Strategisk Marknadskommunikation – teorier och metoder, Liber ekonomi 
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Figur 3 Illustrerar en bild av Olof Holms modell av image, identitet och profil108 

 

Denna bild som Holm illustrerar beskriver hur de tre olika cirklarna integrerar med varandra. När 

cirklarna ligger väldigt centrerade och nära varandra så har företagets mål uppnåtts och den bild 

som man önskat upprätta har man lyckats förmedla och därmed innebär det att konsumenterna 

uppfattar företaget på ett önskvärt sätt. Detta kan man säga reflekterar en enhetlig verksamhet.109 

 

När cirklarna ligger långt ifrån varandra så innebär det att företaget är långt från sitt mål. Om 

cirklarna hamnar för långt ifrån varandra så förändras företagets image och konsumenternas 

förtroende till företaget blir försvagat. Med andra ord så innebär det att företaget försöker att 

förmedla något de inte är vilket konsumenterna ser som opålitligt.110 

3.5.1 Image, profil och identitet hos SATS och Word-of-Mouth 

Denna modell för att förstå vilken position man har på marknaden används ständigt av olika 

företag. Modellen är mycket viktig för företagen eftersom man genom användandet av denna får 

en klar uppfattning om företagets image stämmer överens med konsumenternas uppfattning.  

 

En central del inom studierna om Word-of-Mouth handlar om hur man vill att konsumenten ska 

uppfatta och föra ordet vidare om företaget. Eftersom Word-of-Mouth handlar om en interaktion 

mellan två parter är det mycket viktigt för företaget att man har en stark image, alltså att den 

uppfattning som konsumenterna har om företaget stämmer överens med den identitet som 

företaget vill förmedla. Om denna punkt fallerar så innebär det ur ett Word-of-Mouth perspektiv 

att konsumenterna kommer att sprida en felaktig bild om företaget till varandra vilket innebär att 

                                                
108 Holm, Olof (2004):74 Strategisk Marknadskommunikation – teorier och metoder, Liber ekonomi 
109 Ibid 
110 Ibid 75 



Södertörns Högskola                                                                                                                                Niclas Englund                                                                                                                       

Företagsekonomi C                                                                                                                                   Oskar Hilario 

Kandidatuppsats 

2014-06-02 

 

 39 

företaget får en svag image.  

 

För ett företag som SATS, där man erbjuder tjänster och inte produkter, är det mycket viktigt att 

företaget har en stark image. En väsentlig del hos ett företag som erbjuder tjänster är att 

konsumentens upplevelse av tjänsten ska vara ständigt positiv och hela tiden förbättras.  

Vi anser att vi i denna studie kommer att kunna använda modellen om identitet, profil och image 

som ett verktyg och på så sätt kunna mäta hur framgångsrika SATS är i att skapa och bibehålla 

en stark image gentemot sina medlemmar och övriga konsumenter och därmed även behålla en 

stark position för Word-of-Mouth marknadsföringen. 
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4 Empiri 
I detta kapitel av studien så kommer vi att presentera resultatet från våra intervjuer med SATS 

och dess medlemmar.  

Utöver det resultat vi kommer att presentera nedan så kommer vi inleda detta kapitel med en 

beskrivning av kapitlets uppbyggnad för att underlätta förståelsen för läsaren.  

4.1 Kapitlets uppbyggnad 

Eftersom vi i detta kapitel kommer att presentera intervjuer för både SATS och dess medlemmar 

känner vi att en viss typ av struktur är nödvändig för att underlätta läsningen och förståelsen av 

detta kapitel.  

Vi kommer att börja med att presentera den intervju vi gjort med SATS följt av de fem SATS 

medlemmarna. Kapitlet kommer att presenteras och beskrivas i samma ordning som den 

teoretiska delen där vi behandlar Word-of-Mouth, varumärket och image, profil och identitet.  

Våra fem SATS medlemmar kommer att benämnas som medlem 1-5 för att enkelt kunna 

särskilja dessa. 

4.2 SATS 

Efter en tids kommunikation med företaget fick vi kontakt med SATS Nordiska marknadschef.  

Hon har under de senaste fem åren innehaft denna position och har sedan tidigare lång 

arbetserfarenhet från nordiska marknadsroller och då främst inom resebranschen hos bland annat 

Fritidsresor och Resfeber. Hon har utöver detta meriterande CV en civilekonomexamen från 

Umeå Universitet.111 

Vi kommer i denna uppsats inte att gå ut med namnet på intervjupersonen då denne vanligtvis 

inte gör intervjuer till uppsatser utan såg detta som ett undantagsfall.  

4.2.1 Word-of-Mouth 

Vi började intervjun med att fråga hur SATS startade sitt arbete med att skapa en stark relation 

med sina kunder/medlemmar på marknaden och hur de arbetade för att skapa positiva intryck på 

sin marknad. Historiskt sett företaget inte har arbetat strukturerat med Word-of-Mouth som 

kommunikationskanal. SATS har en produkt/tjänst med väldigt högt engagemang hos sina 

medlemmar där man bygger relationer mellan medlemmar och medarbetare men även mellan 

olika medlemmar. SATS har under en längre tid byggt upp värden och en kultur som i sig ska 

                                                
111 Bilaga 1 



Södertörns Högskola                                                                                                                                Niclas Englund                                                                                                                       

Företagsekonomi C                                                                                                                                   Oskar Hilario 

Kandidatuppsats 

2014-06-02 

 

 41 

sprida positivitet och de är även medvetna om att nöjda medlemmar är en extremt stark 

kommunikationskanal. På senare tid har de även börjat använda kommunikationskanaler som 

uppmanar till och förenklar spridning av upplevelsen hos SATS i sociala medier som alltså i sin 

tur möjliggör virtual Word-of-Mouth.  

På SATS marknadsavdelning så har inte Word-of-Mouth varit ett självändamål utan allt de gör 

inom företaget skall driva varumärket och en positiv bild av SATS. Detta anses vara själva 

kärnan i ett framgångsrikt tjänsteföretag, alltså att medlemmarna har en positiv upplevelse av 

SATS som de gärna sprider vidare. Man arbetar alltså hela tiden med en typ av Word-of-Mouth 

marknadsföring även om det av företaget inte är en utnämnd strategi.  

SATS arbetar hårt för att skapa dessa positiva intryck och upplevelser hos kunderna inom sin 

marknad. Hos sina redan befintliga medlemmar så arbetar man genom hela värdekedjan för att 

skapa positiva intryck och upplevelser. Man ser alltid till att alla träningscenter är rena och 

fräscha och att medarbetarna levererar den bästa servicen och träningsupplevelsen, men även 

genom produkt- och tjänsteutveckling och kommunikation som riktar sig mot just medlemmar. 

Man försöker hela tiden utvecklas för att vara intressanta för både existerande och presumtiva 

medlemmar. 

Vid nyrekrytering av medlemmar så anser man att erbjudandet där man får ta med en vän som 

får träna gratis, är en viktig del vid rekrytering av nya medlemmar. Dock är det viktigt att påpeka 

att alla möten även utanför centret är centrala för SATS. De sponsrar i år en del löplopp och den 

upplevelse man får där är även den en del av kedjan, likaså tilltalande marknadskommunikation i 

till exempel kampanjer.112 

 

Den mer digitala formen av marknadsföring är även den en central del hos SATS. Via sin 

hemsida så försöker man att upplevas som innovativa och erbjudande. Hos sina redan befintliga 

medlemmar så handlar det mycket om den bokningsfunktionen SATS har och kommunikationen 

kring nya produkter och tjänster. Möjligheten att kunna lämna omdömen på hemsidan är även 

det en del i att integrera medlemmarna ännu mer. Vissa typer av erbjudanden upplevs ofta som 

lite för ”pushiga” som man beskriver det och där väger man kommunikation och kanal av dessa 

på guldvåg. 

                                                
112 Bilaga 1 
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En annan typ av kommunikationskanal där man når ut till både existerande och presumtiva 

medlemmar är genom sociala medier. SATS försöker att alltid vara på tå och relevanta.  

Genom sociala medier så för man ut kommersiella budskap samtidigt som man är noga med att 

även få ut mer intressant information som inte skapar affärer på kort sikt men som bygger 

relation och företagets varumärke på lång sikt. 

Man försöker alltså hitta en bra balans genom sina sociala medier för att vara så attraktiva som 

möjligt både kommersiellt och genom allmänt intresse.  

SATS använder sig alltså av lite olika kommunikationskanaler för att skapa positiva intryck och 

på så sätt stärka sitt varumärke.  

De tre huvudsakliga är; köpta (kampanjer och marknadskommunikation off- och online), egna 

(sina center, medarbetare, hemsida, medlemsmail, medlemstidning och sociala medier) och 

förtjänade (viral spridning, publicitet – samt Word-of-Mouth). Här anser man att de egna och 

förtjänade är de viktigaste kommunikationskanalerna. De egna kommunikationskanalerna är de 

mest kostnadseffektiva och de förtjänade är de mest värdefulla. Alla dessa 

kommunikationskanaler anser man främja Word-of-Mouth, och om denna Word-of-Mouth är av 

positiv karaktär så stärker det även företagets varumärke.  

För att kunna öka denna spridning som man talar om anser SATS att det även är viktigt att nå ut 

till så många möjliga segment på marknaden som möjligt, vilket även kan stärka företagets 

varumärke ytterligare. Man anser slutligen att om denna spridning är lyckosam så kommer den 

att garanterat vara bidragande till att varumärket stärks. Om man når ut med rätt budskap och det 

hela tiden sprids positiva saker kring företaget så kommer det både på kort och lång sikt vara  

Slutligen så betonar man att denna typ av marknadsföring är otroligt viktig för SATS. Deras 

erbjudande är ju egentligen ett val av livsstil, alltså är medlemmarna och deras upplevelser – och 

förmåga att kommunicera dessa vidare otroligt viktig.113 

4.2.2 Varumärket 

SATS är ett företag som lägger stor vikt vid att ha ett starkt varumärke. Att skapa, bibehålla och 

stärka sitt varumärke anser man går hand i hand med den Word-of-Mouth marknadsföring som 

vi talat om tidigare. Att sprida positiva budskap och skapa positiva intryck och upplevelser är en 

förutsättning för att kunna ha ett starkt varumärke.  

                                                
113 Bilaga 1 
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SATS anser att för att kunna stärka sitt varumärke på marknaden så krävs det att man når ut till 

så många segment som möjligt för att kunna skapa intryck hos den större massan snarare än hos 

en liten grupp.  

De huvudsakliga segment man försöker nå är privatpersoner, tätt följt av företagskunder. Man 

anser sig idag ha ett väldigt brett utbud med alltifrån running, till barnpassning, sjukgymnastik 

och professionella kostråd. SATS har både innehåll och ett behov av att segmentera mer, både 

geografiskt och demografiskt men också på beteende och intresse, vilket även det står på deras 

agenda.  

SATS marknadsföring och möjligheten att nå ut till nya segment har över tid sett en kraftig 

utveckling. Man har till exempel genom sin medlemstidning SATS magasin gått mer och mer 

mot att tilltala en bredare målgrupp och vara den bästa träningstidningen i alla kategorier, inte 

bara gentemot sina egna medlemmar. Här ser man en möjlighet att nå ut till fler än bara SATS-

medlemmar med sina budskap. Den stora visionen är att tidningen ska finnas i tidningshyllan i 

din butik. Denna tidning är definitivt ett verktyg, men sociala medier beskriver man ändå som 

det starkaste verktyget då spridningen är så enkel och oftast sker inom vänkretsen vilket 

säkerställer hög trovärdighet och relevans av informationen. SATS egna medlemmar är sina 

bästa marknadsförare, följt av medarbetarna.  

SATS jobbar alltså aktivt med att hela tiden försöka få ett starkare varumärke. Man är trygg med 

sin kundupplevelse och anser sig ha branschens mest engagerade medlemmar vilket gör att man 

har en stark kanal genom sina egna medlemmar. Man ska dock ha i åtanke att SATS också har de 

högsta förväntningarna på sig och hela tiden måste leverera på topp. 114 

4.2.3 Image, identitet och profil 

Att ha en stark image menar SATS är en central del för att kunna driva en god verksamhet. 

Lyckas man inte med att förmedla en korrekt bild av företaget så kommer man inte heller att 

kunna växa. Självklart så finns det alltid de som inte är helt nöjda då alla har olika förväntningar. 

SATS anser sig ha en stark profil och identitet då man lyckats få ut en rättvis och 

överensstämmande bild av företaget hos konsumenterna på marknaden.  
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Även om det inte finns någon statistik som visar detta så bör man kunna dra slutsatsen att SATS 

har en stark image då man anser sig ha de mest nöjda och engagerade medlemmarna och på så 

sätt har man även nått sitt mål. 

4.3 SATS medlemmar 

Under denna del så kommer vi att presentera den data vi samlat in från de fem SATS medlemmar 

som vi har intervjuat. Denna del kommer att följa samma struktur som i den tidigare och börja 

med Word-of-Mouth följt av varumärket och till sist image, identitet och profil. 

4.3.1 Word-of-Mouth 

Medlem 1 kom för första gången i kontakt med SATS via vänner som tränade där. De 

rekommenderade SATS och berättade om sitt intryck av SATS och vilka upplevelser de hade 

fått.  

Informationssökningen började på SATS hemsida för att där få en överblick av företaget och för 

att därefter besöka ett av SATS träningscenter. Upplevelsen av SATS var av enbart positiv 

karaktär. Personalen uppträdde väldigt hjälpsamt under hela besöket och de var väldigt 

inspirerande. Personalen upplevdes inte enbart som säljande utan som mycket serviceinriktade. 

Medlem 1 har rekommenderat SATS till flera personer främst inom sitt närmaste umgänge, men 

även andra personer via till exempel sitt jobb. En av personerna som rekommenderades träning 

på SATS ansåg Medlem 1 behövde träna för sin hälsas skull och rekommenderades att träna med 

en personlig tränare hos SATS.  

Medlem 1 kan även tänka sig att använda sig av sociala medier för att uppmärksamma SATS hos 

andra. Ibland checkar Medlem 1 in via Facebook när träning utförs på ett SATS center och  

kommenterar ofta kring sin träning och nämner då att träningen är på SATS. Medlem 1 har även 

lagt upp bilder på Instagram och där taggat SATS.115 

 

Medlem 2 kom för första gången i kontakt med SATS via kollegor på jobbet som tränade där 

och det var främst där intresset uppkom för att börja söka ytterligare information om företaget.  

Internet var framförallt den största informationskällan och SATS hemsida var väldigt användbar 

för att hitta intressant information. Övriga tillvägagångssätt för att hitta information var via olika 

omdömen och liknande.  
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Vid den första kontakten med SATS så upplevdes personalen som väldigt trevliga och vänligt 

bemötande. Det första intrycket var enbart positivt och medarbetarna agerade otroligt 

professionellt.  

Själva anläggningen höll väldigt hög standard och det var tydligt att man var noga med att hålla 

det snyggt och städat. Anläggningen såg nyligen renoverad ut i olika etapper vilket tyder på att 

man hela tiden försöker ligga i framkant när det gäller sin standard.  

Efter flera år av träning inom SATS så har Medlem 2 rekommenderat SATS för flera personer 

både inom sin närmaste umgängeskrets och för andra personer. De övriga rekommendationerna 

har främst skett på arbetsplatsen där kollegor som har haft behovet att byta gym eller börja träna 

blivit rekommenderade att träna på SATS. Även om SATS inte erbjuder de billigaste 

medlemskapen så får man de bästa tjänsterna och alltid ett professionellt bemötande.  

Att sprida positiv feedback om SATS är något som Medlem 2 mer än gärna gör eftersom ingen 

person som är intresserad av att träna ska behöva gå miste om vad SATS erbjuder. Däremot så 

drar sig Medlem 2 från att skriva omdömen om SATS på sociala medier och andra forum. Att 

tala gott om SATS till andra människor är något som Medlem 2 helst av allt gör, “face to face” 

och inte via sociala medier.  

Den huvudsakliga anledningen till detta är att Medlem 2 främst använder Facebook till att hålla 

kontakt med vänner och liknande. Skulle något vän eller bekant ställa frågor kring SATS på 

sociala medier så skulle de självklart få bra svar, men det är inget som uppmärksammas på eget 

initiativ. I övrigt så använder Medlem 2 varken Twitter eller Instagram och Linkedin används 

enbart i jobbsyfte. 116 

 

Medlem 3:s första kontakt med SATS var under gymnasietiden där en närliggande SATS 

anläggning erbjöd studenter rabatt för att träna där. För att leta information om SATS var 

hemsidan användbar samt fysiskt närvaro på en närliggande anläggning var viktig. Medlem 3 

hade inga bekanta som tränade på SATS men efter en resa i USA, fick Medlem 3 en viss bild av 

ett gym som en stor anläggning med många maskiner och fräscht, där passade SATS perfekt in i 

bilden. 
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Första bemötandet från SATS var inte märkvärdigt, medlem 3 fick all nödvändig information 

samt erbjudande om deras personliga tränare samt en väska med SATS logotyp på. Medlem 3 

påpekar att väskan är en smart marknadsföringsstrategi eftersom man enkelt kan identifiera 

SATS medlemmar som syns med väskan och därmed blir det ”gratis reklam för SATS” 117. 

En annan typ av marknadsföring som nämns är affischerna vid tunnelbanan samt att vid 

öppningen av en SATS anläggning var personalen vid tunnelbanan och delade ut flyers till 

förbigående personer och svarade på frågor.  

På SATS anläggningar upplevs inte så mycket marknadsföring mot nya medlemmar för SATS, 

eftersom man redan befinner sig där, dock uppfattas marknadsföring riktad mot deras olika 

träningsprogram samt personlig träning. SATS tidningen, som alla medlemmar får hemskickad, 

jämförs med en newsletter via mail, detta förklarar medlem 3 att det är något man har anmält sig 

för att få vilket får samma värde som personliga mail och som inte hamnar i bruset som annars 

vanligtvis kan hända på sociala medier som Facebook eller Twitter.  Att uppmärksamma SATS 

via sociala medier är någonting medlem 3 inte är så aktiv med. Medlem 3 har rekommenderat 

SATS för vänner eftersom det blir roligare att träna om man har socialt interaktion, denna aspekt 

anses vara mycket viktig. Anläggningen är också stor, fräsch, modern och bekväm. Dessa 

värdeord läggs till när det pratas om SATS. Någonting som oroar de som medlem 3 tar med till 

anläggningen för att provträna är priset, eftersom samma träning kan utföras på billigare kedjor 

som Friskis & Svettis eller 24Fitness.118 

När träningsintresset uppkom så bestämde sig Medlem 4 för att börja träna och började att söka 

information på internet. Medlem 4 hittade där SATS hemsida och fick genast ett positivt intryck. 

Vid informationssökningen så ansåg Medlem 4 att SATS hade de träningsformer som passade 

bäst. SATS jämfördes med andra gymkedjor och ansågs se mest professionella ut. De erbjöd ett 

större utbud än de andra aktörerna. Efter att ha läst på om SATS på deras hemsida så bestämde 

sig medlem 4 för att besöka en SATS anläggning för att se hur deras lokaler var och för att 

komma i kontakt med personalen.  

Vid första internetkontakten med SATS så upplevdes hemsidan inte som så bra. Nu har den 
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uppdaterats och blivit mycket bättre. Man kan boka klasser via hemsidan och det finns många 

olika typer information som kan vara av värde att finna där. 

Första gången som Medlem 4 besökte en av SATS anläggningar så visade personalen vägen till 

omklädningsrummet och den rätta träningslokalen. Förutom detta så erbjöd man samtidigt en 

guidad rundtur genom hela träningscentret, en genomgång av de träningsmaskiner som fanns 

samt möjligheten att träna gratis flera gånger för att se hur det kändes innan medlemskapet skulle 

tecknas.  

Personligen så har Medlem 4 rekommenderat SATS till flertalet personer. Under flera år så 

anlitades en personlig tränare som var mycket kunnig. När frågan uppkommit om en personlig 

tränare så har Medlem 4 genast rekommenderat de som finns att tillgå hos SATS. De flesta 

instruktörer som håller i träningspassen hos SATS är även de mycket bra och brukar 

rekommenderas till andra. Man får dessutom ta med sig någon för att provträna hos SATS, utan 

någon kostnad, vilket medlem 4 har utnyttjat till sina bekanta vid ett flertal tillfällen.  

Medlem 4 har enbart positiva saker att framföra om SATS. Varje gång någon frågar om SATS så 

berättar medlem 4 om sina upplevelser, vilket alla är över förväntan. Flera som Medlem 4 pratat 

med påpekar att SATS är en väldigt dyr gymkedja, jämfört med andra aktörer, och ställer sig 

frågan varför det är på detta sätt. Två av dessa personer har därefter provtränat gratis hos SATS 

och har efter detta fått en större förståelse för varför SATS kanske är något dyrare än andra 

gymkedjor på marknaden.  

Medlem 4 drar sig inte heller för att skriva omdömen om SATS på sociala medier. Det är ofta 

som Medlem 4 själv laser omdömen från andra och tycker bara att det är bra att man delar med 

sig av sina erfarenheter.119 

 

Genom ett erbjudande på arbetet kom Medlem 5 för första gången i kontakt med SATS. I en 

bransch där man ofta rör på sig väldigt mycket och utför ett fysiskt arbete så är det väldigt bra att 

ha ett medlemskap hos en träningsanläggning så att man får möjlighet att träna upp kroppen och 

inte ådra sig onödiga skador och liknande. 

Denna långa och reslige man i 25-30 årsåldern som besökte Medlem 5:s arbetsplats visade via en 

Powerpoint presentation vad SATS var för typ av företag, vilka visioner man hade och vilka 

tjänster man erbjöd genom sitt medlemskap. Förutom denna presentation så hade han med sig 
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lite prototyper av SATS produkter och alla anställda fick ett nyckelband att ta med sig hem. 

Detta möte skapade genast ett intresse hos Medlem 5 att söka ytterligare information och inte 

långt därefter så besöktes en anläggning för att samla mer information, ett tips som hade givits av 

en nära bekant.  

Det första intrycket av SATS var mycket positivt. Det var trevligt att de kom ut till arbetsplatsen 

och berättade mer om företaget och vad de kan erbjuda. Personen som kom från SATS var 

väldigt professionell och noggrann. Han såg till att inte missa några viktiga detaljer utan tog sig 

alltid tid till att utförligt svara på de frågor som ställdes och gav genast ett väldigt positivt första 

intryck.  

Efter att nu under en tid ha tränat hos SATS har Medlem 5 vid flera tillfällen rekommenderat 

SATS till andra. Medlem 5 har sett till att en familjemedlem har börjat träna hos SATS och 

denna familjemedlem har i sin tur fått flera av sina vänner att börja träna hos SATS. Restiden till 

SATS är något längre än till de gym de besökte tidigare, något som de tycker är helt klart värt då 

SATS känns betydligt roligare att träna hos.  

Eftersom SATS är ett mycket bra gym som erbjuder många olika träningsformer så är det något 

som Medlem 5 mer än gärna rekommenderar till andra. SATS har dessutom fina och fräscha 

träningsanläggningar och en mycket hög tillgänglighet. Medlem 5 delar mer än gärna med sig av 

sina intryck och upplevelser av SATS till andra människor och anser att flera ska börja träna på 

SATS och dela denna lycka.  

Medlem 5 skriver inte ofta omdömen på sociala medier, vilket till största del beror på en 

bristande aktivitet. Däremot har Medlem 5 mer än gärna fyllt i de formulär som vid olika 

tillfällen har funnits hos SATS där man får betygsätta till exempel deras service och tjänsteutbud. 

Medlem 5 tycker att det kanske är dags att bli lite mer ”modern” och börja använda Facebook 

lite mer då SATS numera har en egen Facebooksida där de ofta lägger ut spännande nyheter och 

liknande.120 

4.3.2 Varumärket 

Den övergripande bild som Medlem 1 har av SATS är att det känns som ett pålitligt företag. De 

erbjuder bra träningsmöjligheter och utvecklas ständigt. När det gäller gruppträning så följer de 

träningstrender och erbjuder ofta nya typer av träningsformer och klasser, men har ändå kvar en 
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grundstomme. Medlem 1 tycker att SATS har ett heltäckande koncept där man kan träna både 

individuellt och i grupp. De erbjuder olika typer av träningsformer som fokuserar på olika teman. 

På så sätt anser Medlem 1 att SATS har ett starkare varumärke än sina konkurrenter och 

dessutom har möjlighet att fortsätta stärka sitt varumärke med tanke på att de är så innovativa 

och skapar positiva intryck. Det första Medlem 1 tänker på i jämförelse mellan SATS och deras 

konkurrenter är att SATS har det största utbudet av träningsformer och har flest anläggningar. 

Medlem 1 har inte så stor erfarenhet av SATS konkurrenter men upplever att de inte är på 

samma nivå.121 

 

Medlem 2 kommer så gott som dagligen i kontakt med flera olika typer av SATS 

marknadsföring. SATS magasin finns att hämta på anläggningen och där finns tillgång till 

information och nyheter kring SATS. Medlem 2 anser även att SATS magasin är en användbar 

kommunikationskanal i ett varumärkesbyggande syfte. Eftersom det är helt och hållet SATS 

egna tidning så bestämmer man själva innehållet i tidningen för att vara så attraktiva som 

möjligt. I övrigt så lägger Medlem 2 främst märke till den skyltning som SATS har på sina 

träningsanläggningar och även i anslutning till dessa.  Medlem 2 är egen företagare och ofta på 

resande fot till olika möten både i Stockholm och på andra orter i Sverige. Denna skyltning finns 

i princip på alla av dessa orter och är väldigt synlig. 

 

Jämfört med andra aktörer på marknaden så anser Medlem 2 att SATS har spelat sina kort rätt 

och blivit en marknadsledande aktör. Vad som anses vara så pass tilltalande med SATS är deras 

otroligt breda utbud av tjänster samt sin tillgänglighet.  

Man har fräscha träningsanläggningar och en större variation i sitt träningserbjudande. Det finns 

träningsanläggningar i princip överallt i hela Stockholm och är man ofta på resande fot så har 

man ändå möjlighet att kunna träna.  

Historiskt sett så tror Medlem 2 att Friskis & Svettis har varit den största aktören men idag kan 

de inte alls matcha SATS tjänster och dess tillgänglighet. Det enda negativa som Medlem 2 kan 

se hos SATS är priserna på deras medlemskap som ligger något över marknadspriset. Dock vet 
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medlem 2 om att SATS erbjuder förmånliga priset till exempelvis studenter och anser att det är 

väl spenderade pengar. 122 

Den bild som Medlem 3 har av SATS är: Stort, ambitiöst och ger ett intryck av att vara ett gym i 

världsklass. I och med storleken tycker Medlem 3 att man känner sig ganska anonym, vilket kan 

attrahera flera personer. Vem som helst är välkommen på SATS och alla har inte ett behov av att 

uppmärksammas, jämfört med på andra mindre gym där alla känner varandra. SATS som 

varumärke är väldigt mainstream, ”folk tycker om det för att man ska tycka om det” i och med 

att SATS erbjuder och ger känslan av den Hollywood inspirerade idealbilden, där alla ska träna 

och det är populärt att träna. Den bild som SATS försöker förmedla är väldigt nära Medlem 3:s 

uppfattning om dem.123 

Till vardags så brukar Medlem 4 ta del av SATS olika typer av marknadsföring. Främst av allt 

via de medlemsutskick som skickas via e-mail till medlemmarna. Mailet är av stor nytta och ger 

en intressant läsning varje gång det kommer. Förutom detta mail så brukar Medlem 4 ofta se 

reklamskyltar från SATS runt om i Stockholm. Ibland ses även personal som är ute på fältet och 

informerar folk om SATS. De står ofta i ett tält och där har man även möjlighet att teckna 

medlemskap och liknande. Eftersom Medlem 4 är en frekvent deltagare i olika löptävlingar och 

andra hälsoevent runtom i Stockholm så brukar Medlem 4 ofta komma i kontakt med SATS där. 

Även de positiva tongångar som cirkulerar kring SATS från dess medlemmar och andra personer 

anser Medlem 4 vara en bra typ av marknadsföring som man dagligen får ta del av.  

Den övergripande bilden av SATS är att det känns som ett företag som satsar mot framtiden. De 

har förstått hur viktigt det är med hälsa och träning och följer många av de träningstrender som 

finns och har alltid en ny typ av träningsklass på gång. Allt för att hålla den kräsne 

träningsmänniskan, som hela tiden vill ha nya utmaningar, kvar. Medlem 4 tror att denna typ av 

marknadsföring är viktigt för att hålla kvar den starka position som man för tillfället har på 

marknaden.  

Jämfört med de andra aktörerna på marknaden så tycker Medlem 4 att SATS definitivt har ett 

starkt varumärke. Man hör ofta folk prata om SATS och det känns på något sätt synonymt med 

träning. Att träna är att gå på SATS, typ.  
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Medlem 4 anser också att SATS varumärke blir starkare och starkare I och med att man hela 

tiden satsar på till exempel nya träningsformer. Det känns nytt och fräscht jämfört mot bland 

annat Friskis & Svettis.  

Tidningen som varje medlem får från SATS känns lite utdaterad, alltså överlag att tidningar i 

vårt moderna samhälle har spelat ut sin roll lite. Medlem 4 anser att det är bättre att satsa på 

internet nu för tiden.124 

 

Då Medlem 5 dagligen jobbar en hel del med sin dator förutom sitt lite mer fysiska arbete så är 

internet och mail den typ av marknadsföring som Medlem 5 mestadels får ta del av. SATS 

medlemsmail läses så fort det kommer då det alltid finns en nyfikenhet i vilka spännande nyheter 

de kan komma att bjuda på. Även SATS magasin bjuder ofta på till exempel spännande 

intervjuer med andra SATS medlemmar. Det är väldigt inspirerande och motiverar till ännu mer 

träning hos SATS.  

Medlem 5 uppfattar SATS som ett väldigt seriöst företag. De har ett bra utbud av träningsklasser 

som passar alla och de verkar lyssna på sina medlemmar. Överlag så anser inte Medlem 5 att 

Sverige alltid har så hög standard när det kommer till service och då inte bara inom 

träningsbranchen utan även i till exempel livsmedelsbutiker. Medlem 5 är däremot noggrann 

med att påpeka att det självklart finns många ställen som alltid erbjuder en exemplarisk 

servicenivå.  

SATS tar sig alltid tid för sina medlemmar och hjälper till så gott de kan även om de för tillfället 

hade en annan arbetsuppgift som de skulle utföra. Man får alltid ett varmt välkommande när man 

kommer till receptionen på sin anläggning och Medlem 5 har en god relation till all personal på 

sin anläggning. Medlem 5 kan till exempel namnet på all personal som jobbar på anläggningen 

till skillnad från sin närmaste livsmedelsbutik, där Medlem 5 inte kan namnet på någon alls.  

Jämfört med de konkurrenter som finns på marknaden så anser Medlem 5 att SATS har ett 

väldigt starkt varumärke. Man ser ofta SATS på reklamskyltar i till exempel Stockholms 

tunnelbana där många människor rör sig varje dag. Aldrig har Medlem 5 sett reklam i 

tunnelbanan för någon annan träningskedja än SATS. Förutom denna reklam så tror Medlem 5 
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att både SATS medlemsmail och SATS magasin är en typ av marknadsföring som är lite bättre 

än sina konkurrenters.125 

4.3.3 Image, identitet och profil 

I övrigt så anser Medlem 1 att den bild som SATS vill förmedla utåt stämmer överens med deras 

utbud. De har träningsformer som passar alla och alla är välkomna. Om vi tittar på alla olika 

typer av kommunikationskanaler som SATS använder sig av så anser Medlem 1 att samtliga 

förmedlar en korrekt bild av vad SATS är och vill vara.  

Även de Medlem 1 pratat med i sin umgängeskrets upplever att SATS verkligen är det man utger 

sig för att vara. 

Det Medlem 1 lyfter fram hos SATS är att de även vill förmedla att de är ett proaktivt företag 

som tänker framåt och hela tiden förnyar sig men samtidigt behåller den gamla stommen.126 

 

Den bild som SATS försöker förmedla ut till sina medlemmar och övriga anser Medlem 2 

stämmer bra överens med de tjänster och produkter som erbjuds genom medlemskapet. De har 

träningsformer som är passande för alla och som stämmer överens med den så kallade “produkt- 

och tjänstekatalogen” som finns hos SATS. Medlem 2 anser att SATS hela tiden tänker framåt 

och kommer på nya saker vilket stämmer överens med den bild SATS försöker förmedla som ett 

innovativt och nyskapande företag.127 

 

Den grafiska profilen tycker Medlem 3 idag bidrar till SATS image, eftersom de har gått ifrån 

den tidigare lite formella och tråkiga rombformade logotypen till en mer modern och fetare stil 

                                                
125 Bilaga 6 
126 Bilaga 2 
127 Bilaga 3 
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vilket gör att logotypen idag ger intryck av snabbhet, att vara atletiskt och modernt.

 

Medlem 3 vet inte hur SATS som företag blivit så stora eller hur deras strategi har sett ut. 

Medlem 3 nämner Friskis & Svettis eftersom det finns en närliggande anläggning och berättar 

om den uppfattning som Medlem 3 fick av företaget vid de enstaka träningstillfällen som 

utfördes där. Friskis & Svettis känns inte så atletiskt eller modernt, det är ett ställe där träning 

inte känns seriöst, själva namnet Friskis & Svettis känns också lite barnsligt, påpekar Medlem 3.  

Jämför man personalen på anläggningarna, så är det en stor skillnad mellan personalen på Friskis 

& Svettis och personalen på SATS. På Friskis & Svettis syns att personalen är hälsosam, men 

inte lika vältränad som personalen på SATS, något man blir inspirerad och motiverad av enligt 

Medlem 3. På SATS känns träning mer seriöst och ett ställe där man kan nå sina mål.128 

Den bild som SATS förmedlar ut till samhället tycker Medlem 4 stämmer bra överens med sin 

egen uppfattning. Man ser olika typer av personer som tränar på SATS; gamla, unga, par, 

vältränade och de i mindre bra form. Man ser personer som tränar själva på gym, de som tränar 

med en personlig tränare och de som föredrar att träna i grupp. Medlem 4 tror att SATS vill 

förmedla bilden av att de har något för alla och det tycker Medlem 4 att de lyckas väldigt bra 

med.129 

 

I dagens väldigt kräsna samhälle och stora marknader så är det väldigt viktigt för Medlem 5 att 

företagen verkligen står upp och levererar det som de påstår sig kunna leverera. SATS verkar 

vilja förmedla bilden av att de har något för alla oavsett kön, ålder, fysisk form och vad man vill 

träna. Den bilden stämmer bra överens med Medlem 5:s egna uppfattning av SATS. De står även 

                                                
128 Bilaga 4 
129 Bilaga 5 
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för att de har ett stort utbud av tjänster och produkter och är alltid väldigt serviceinriktade. 

Medlem 5 anser att de absolut har en god image och verkligen levererar i alla lägen.130 

  

                                                
130 Bilaga 6 
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5 Analys och diskussion 
I denna del av uppsatsen så kommer vi att lyfta fram den empiriska data som vi samlat på oss via våra 

intervjuer för att väga samman dessa med de teorier och den tidigare forskning vi tidigare presenterat. 

Kapitlets struktur kommer att följa de teman som vi tidigare presenterat för att sedan kopplas samman 

genom en övergripande diskussion. 

5.1 SATS Word of mouth 

Allsop betonar i sina fem principer hur Word-of-Mouth fungerar samt ger företag en insyn i vad 

man bör fokusera på när man ska utforma en Word-of-Mouth strategi. Allsops första princip 

handlar om att inte lägga resurser på att identifiera vissa nyckelindivider (connectors, mavens 

och salesmen) som kan underlätta och effektivisera spridningen av Word-of-Mouth utan 

företaget bör fokusera på det positiva intryck som bör utvecklas och förmedlas till 

konsumenter131. E nämner att inom SATS är Word-of-Mouth inte något ”utnämnd” strategi de 

ständigt arbetar med, utan kärnan och målet av verksamheten är att ”allt de gör skall driva 

varumärket och den positiva bilden av SATS”132. Genom att ständigt skapa nya upplevelser och 

intryck hos sina befintliga medlemmar, genom rena och fräscha anläggningar, genom personalen 

som ska ge den bästa möjliga servicen har SATS lyckats skapat ett positivt intryck. Vilket 

medlemmarna som vi har intervjuat mer än gärna pratar varmt om.  Allsop menar att genom att 

skapa denna positiva bild så kommer konsumenterna inte ha något emot att kommentera och 

förmedla det positiva intrycket vidare till sitt sociala nätverk. Vilket vi kan konstatera att de 

intervjuade medlemmar har gjort genom att rekommenderat det positiva intrycket de har fått om 

SATS till sitt sociala nätverk.  

 

Allsops andra princip betonar vikten av Word-of-Mouth kommunikation uppstår beroende olika 

sociala kontexten eller beroende typen av produkten eller tjänst133, detta kan man observera när 

medlemmar pratar om de tillfällen de rekommenderat SATS för andra. Medlem 1 

rekommenderade personlig träning till en vän som ansågs behöva träna för hälsans skull. 

Medlem 2 rekommenderade SATS på arbetsplatsen då kollegor har haft behov att byta 

                                                
131 Allsop, D. T., B. R. Bassett, and J. A. Hoskins. 2007. Word-of-mouth research: Principles and applications. 

Journal of Advertising Research 47 (4): 398–411. 

 
132 Bilaga 1 
133 Allsop, D. T., B. R. Bassett, and J. A. Hoskins. 2007. Word-of-mouth research: Principles and applications. 

Journal of Advertising Research 47 (4): 398–411 
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träningsform, anläggning eller att börjat träna.  Medlem 3 rekommenderade SATS till utvalda 

vänner eftersom träning är roligare med sällskap. Medlem 4 och 5 har tränat flera år med 

personlig tränare och medverkar aktivt i de olika träningsprogram som erbjuds vilken medlem 4 

och 5 mer än gärna rekommenderar till andra eftersom de vet att de är riktigt bra.  Här ovan kan 

vi observera att varje rekommendation äger rum vid olika tidpunkter och kontexter som SATS 

inte har makt att styra över. Därför ligger fokus på, att hos SATS, skapa starka band mellan 

personalen och medlemmarna samt mellan medlemmarna själva, vilket gör att medlemmarna blir 

högst engagerade i verksamheten och är en del av kulturen. Detta ger SATS uttryck för att de är 

väl medvetna om då de menar att nöjda medlemmar är ”en extremt stark 

kommunikationskanal”134.  Allsop upplyser om till vilken grad mottagaren av budskapet 

påverkas av vad Allsop kallar för dimensioner. Dessa dimensioner är källans pålitlighet och hur 

relevant, emotionellt laddat budskapet är samt om det är positiv elletr negativt. 135 SATS 

medlemmar har en hög pålitlighet, relevans och positivet i sina budskap när de når en lyssnare 

eftersom varje gång de tränar, varje gång de kommer i kontakt med personalen och varje gång de 

befinner sig på en anläggning exponeras och upplever de det positiva intryck som SATS försöker 

att alltid förmedla. 

 

Allsops tredje princip handlar om att vi konsumenter beslutar oss för en vara eller tjänst 

beroende på tre attribut; varans egenskaper, den tekniska och emotionella följd som är länkad till 

varan och hur dessa egenskaper och följd stärker våra personliga värderingar. Enkelt sagt att om 

ett budskap ligger i linje med våra värderingar så kommer det att ha en högre påverkan på oss 

och vårt köpbeslut 136. Varje ny medlem som tecknar ett medlemskap på SATS får möjligheten 

att kunna ta med sig vänner eller bekanta för att prova på en omgång träning utan kostnad. 

Mottagarna kommer då inte längre bara behöva föreställa sig det positiva intrycket som getts av 

medlemmarna, utan även får en chans att personligen uppleva budskapet budskapet kan ha ett 

högre värde med lyssnaren. Detta ses som en strategi för att kunna rekrytera nya potentiella 

medlemmar. Medlem 4 påpekar att många vänner och familjemedlemmar som har fått prova på 

att träna utan kostnad en gång därefter har tecknat ett medlemskap och de har efter detta även fått 

                                                
134 Bilaga 1 
135 Allsop, D. T., B. R. Bassett, and J. A. Hoskins. 2007. Word-of-mouth research: Principles and applications. 

Journal of Advertising Research 47 (4): 398–411 
136 Allsop, et al.  
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en förståelse för varför ett medlemskap hos SATS är något dyrare än hos flera andra aktörer på 

marknaden.  Samtliga medlemmar påpekar att priset kan vara ett hinder eftersom det är mycket 

högre än hos andra aktörer, dock menar anser majoriteten att det är värt priset eftersom det inte 

finns så många aktörer som kan erbjuda det breda utbud som SATS erbjuder.  

 

Allsops fjärde och femte princip handlar om hur företag bör observera och mäta förändringar på 

marknaden för att kunna anpassa sig efter förändringar och enkelt ändra sin strategi. Även här är 

det viktigt att effektivt kunna hantera negativ Word-of-Mouth eftersom den har en tendens att 

sprida sig snabbare och påverkar till en högre grad än positiv Word-of-Mouth137.  

”Alla möten utanför centret är även centrala för SATS”138. SATS kan inte bara förlita sig på att 

medlemmarna skall förmedla positiv Word-of-Mouth, utan de måste även synas utanför 

anläggningen. För att främja dessa möten så är SATS och sponsrar flera löplopp under årets gång 

påpekar E på SATS, detta för att kunna ge möjlighet även för icke medlemmar att uppleva 

”SATS-andan”. Sociala medier och den digitala marknadsföringen är också en viktig 

kommunikationskanal för att nå ut till existerande och presumtiva medlemmar. Dagens 

konsumenter delar med sig av och konsumerar mer information än någonsin, dock har den äldre 

generationen överlag något svårare att använda sociala medier för att uppmärksamma företag än 

vad den yngre generationen har. Vi frågade vid intervjun medlemmarna om de uppmärksammar 

SATS via sociala medier, Medlem 1 och 2 brukar göra det genom att ”checka in” eller göra 

statusuppdateringar på Facebook och genom att lägga upp foton på Instagram där SATS 

”taggas”, vilket kommer att synas för alla i deras digitala sociala nätverk. Medlem 4 och 5 kan 

tänka sig att börja använda sociala medier eftersom det nuförtiden finns ett allt större intresse för 

för sociala medier.  Medlem 3 påpekar om att träning var viktigare skulle samma beteende som 

vänner som är aktiva inom sociala medier anammas, som att lägga upp bilder och status 

uppdateringar på Facebook. Vi anser att det är helt rätt för SATS att uppmärksammas i sociala 

medier eftersom det blir ett starkare och effektivare sätt att nå nya konsumenter.  Det är ett bra 

sätt att synas mer och framför allt erbjuds möjligheten till en tvåvägskommunikation mellan 

företag och konsument.  I dagens samhälle är ett företags hemsida ansiktet utåt på internet vilket 

                                                
137Allsop, D. T., B. R. Bassett, and J. A. Hoskins. 2007. Word-of-mouth research: Principles and applications. 

Journal of Advertising Research 47 (4): 398–411 
138 Bilaga 1 
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idag kan anses vara den primära informationskällan både för existerande medlemmar och 

presumtiva kunder. Medlem 1-4 har använt sig av internet för att söka information om SATS och 

medlem 5 fick ett besök på jobbet, här kan vi observera att hemsidan är den primära källan hos 

våra intervjuade medlemmar. Här ger SATS även möjlighet för både medlemmar och icke 

medlemmar att lämna omdömen och kommentarer om verksamheten, vilket kan ses som Virtual 

Word-of-Mouth marknadsföring, därmed får andra konsumenter tillfälle och möjlighet att se 

rekommendationer och att medverka i konversationer online om verksamheten. Genom att ge 

denna möjlighet för medlemmar och icke medlemmar har SATS makten att kunna påverka och 

effektivt hantera negativ Word-of-Mouth när den uppkommer. Allsop påpekar att ett företag inte 

bara bör fokusera på att skapa ett positiv intryck utan även att hanteringen av negativ Word-of-

Mouth bör vara en central del av en marknadsföringsstrategi, vilket då kommer att stärka 

företagets varumärke139. 

5.2 En varumärkesbyggande process 

5.2.1 Ett starkt varumärke, en central och viktig del hos SATS 

Framförallt Melin betonar vikten av att inneha ett starkt varumärke. Man anser att varumärket 

ska spela en central roll i varje företags mål och visioner och detta ses som en förutsättning för 

att kunna växa och bli större, vilket alla företag bör sträva mot.140 SATS är ett företag som lägger 

stor vikt vid att ha ett starkt varumärke. Att skapa, bibehålla och stärka sitt varumärke anser man 

går hand i hand med den Word-of-Mouth marknadsföring som vi talat om tidigare. Man 

fokuserar mycket på att sprida positiva budskap och skapa positiva intryck och upplevelser, 

vilket man även ser som en förutsättning för att kunna ha ett starkt varumärke.  

 

Själva produktattributen, som kan vara till exempel symboler eller färgsignaler, har sedan 

starten varit väl implementerat hos SATS. Eftersom SATS till allra största del är ett 

tjänsteföretag så är de produktattribut som behandlads i denna uppsats främst de mervärden som 

företaget kan skapa hos konsumenten.141 Man lyfter fram att man under en längre tid har byggt 

upp värden och en kultur som ska sprida en enorm positivitet. Genom engagerad och 

                                                
139 Allsop, D. T., B. R. Bassett, and J. A. Hoskins. 2007. Word-of-mouth research: Principles and applications. 

Journal of Advertising Research 47 (4): 398–411 
140 Melin, Frans (1999):126 Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken, Liber 
141 Melin, Frans (1999):126 Varumärkesstrategi – Om Konsten att utveckla starka varumärken, Liber 
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serviceinriktad personal samt genom att alltid ha rena och fräscha träningsanläggningar vill man 

skapa mervärden hos sina medlemmar. Även produkt- och tjänsteutveckling samt 

kommunikation ser man som centrala produktattribut för att skapa mervärden hos konsumenten.  

De medlemmar som vi intervjuat har lyft fram att SATS alltid har personal som varit mycket 

serviceinriktad och som har gett ett professionellt intryck i alla lägen. 

Medlemmarna vi intervjuat har även ansett att träningsanläggningarna alltid har varit i gott skick 

och mycket inbjudande, alltså överensstämmande med hur SATS vill att det ska vara. 

Genomgående så talas det gott om SATS olika typer av produktattribut. Man lyfter fram SATS 

hemsida och deras medlemstidning och flera medlemmar tar även upp SATS goda tillgänglighet 

och att de hela tiden försöker förnya sig och komma med nya idéer. Detta uppfattas som positiva 

produktattribut av medlemmarna vi intervjuat. Den ofta väl synliga skyltning som SATS sprider 

runtom i Stockholmsområdet är även det ett väldigt synligt produktattribut som medlemmarna 

uppmärksammar.  

 

En stark varumärkesidentitet har, som Melin beskriver, ingen enskild eller bästa definition men 

Melin menar att en stark varumärkesidentitet kännetecknas av vad varumärket står för, vad som 

ger varumärket mening och vad som gör det unikt.142 Genomgående så delar andra forskare 

Melins uppfattning om att ett företags varumärkesidentitet främst kännetecknas genom vad 

företaget är i konsumenternas sinne och vad som kännetecknar just deras varumärke jämfört med 

andra företags.  

Denna varumärkesidentitet för SATS innebär att man ska ha det absolut bredaste utbudet på 

marknaden som ska kunna passa alla. SATS riktar inte in sig mot en viss grupp i vårt samhälle 

utan alla som har ett behov av att träna ska känna sig välkomna. Det är den bild som SATS vill 

förmedla till konsumenternas och det är så den uppfattas av de medlemmar vi intervjuat. SATS 

ska vara öppet för alla och ingen ska behöva känna att man inte passar in och på så sätt så anser 

man sig vara unika. Man menar alltså inte att andra träningskedjor stänger ute vissa typer av 

konsumenter utan snarare att det bredare utbud som SATS har att erbjuda tilltalar fler 

konsumenter än vad de andra träningskedjornas utbud gör. SATS utvecklas hela tiden och är 

ständigt innovativa vilket just nu kan ses som unikt på den svenska marknaden.  

 

                                                
142 Melin, Frans (1999):126-127 Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken, Liber 
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Att bygga upp ett framgångsrikt och starkt kärnvärde är, precis som Urde beskriver, en viktig 

del när det kommer till företagets kontinuitet, trovärdighet och överensstämmelse. Ett företags 

kärnvärde påverkar organisationens alla steg som till exempel kommunikationen samt produkt- 

eller tjänsteutvecklingen.143 Kärnvärdet är vad man kan kalla för en byggsten till flera av de 

andra delarna i denna varumärkesbyggande process.  

Ett företags kärnvärde är alltså nära anknutet till märkesidentitet som vi talat om ovan. För SATS 

så är kärnvärdet en central, om inte den viktigaste delen i dess verksamhet. Detta beror till största 

del på att man anser sina medlemmar och medarbetare som sina främsta marknadsförare och de 

som hela tiden för företaget framåt. Det kärnvärde som SATS har i sitt företag är väldigt noga 

implementerat hos både medlemmar och medarbetare. För SATS så innebär deras kärnvärde att 

alla människor ska vara välkomna att träna oavsett till exempel kön, etnicitet, ålder med mera. 

Visionen är att man som medlem hos SATS gör ett visst val av en livsstil och alltid ska känna sig 

välkommen och är det något speciellt man söker så ska det alltid finnas hos SATS. Det är vad 

man kan säga är SATS grundläggande bild man vill förmedla både idag och i framtiden och det 

är där vikten av att ha implementerat kärnvärdet hos sina medlemmar och medarbetare lyfts 

fram.  Hos flera av de medlemmar som vi intervjuat under uppsatsens gång så har man lyft fram 

SATS tillgänglighet och dess breda utbud som två mycket positiva faktorer. Dessa två faktorer 

går direkt att applicera till det kärnvärde som SATS vill förmedla. Man ska kunna träna flera 

olika typer av träningsformer och SATS ska vara tillgängligt för alla. Ingen medlem som vi talat 

med har varit negativ utan alla har mer än gärna delat med sig av sina positiva upplevelser från 

SATS, både från träningen och intrycket av medarbetarna.  

 

En förutsättning för att ett varumärke ska vara av värde för ett företag är att man ska positionera 

varumärket inom rätt del av marknaden och i konsumenternas medvetande. Om man 

kontinuerligt försöker att arbeta sig in i medvetandet hos konsumenterna så kan man på så sätt 

skapa och bygga upp en långsiktig märkeslojalitet.144  För SATS så har positioneringen varit en  

viktig process vid arbetet med sitt varumärke. Eftersom en del av SATS vision handlar om att 

träningen ska vara tillgänglig för alla så innebär det även att man måste positionera ut 

varumärket inom många delar av marknaden och i konsumenternas medvetande. Man måste nå 

                                                
143 Urde, Mats (2003) European Journal of Marketing, Vol.37(7/8), pp.1017-1040 
144 Melin, Frans (1999):127 Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken, Liber 
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ut till flera olika segment vilket ofta ses som en stor utmaning.  Det huvudsakliga segment som 

SATS idag inriktar sig emot är först och främst privatpersoner, tätt följt av företagskunder. 

Denna typ av positionering handlar om vilka typer av konsumenter som man försöker nå ut till. 

Den andra delen av positionering som vi vill ta upp är vilket tillvägagångssätt man använder sig 

av för att nå ut till konsumenternas medvetande. Detta kommer beskrivas mer utförligt i nästa del 

av den varumärkesbyggande processen, men det känns ändå viktigt att redan här nämna att 

SATS har nått nya segment på marknaden genom till exempel sin medlemstidning SATS 

magasin. Denna tidning har gått mer mot att tilltala en bredare målgrupp och har som ambition 

att bli den bästa träningstidningen på marknaden, i alla kategorier, inte bara gentemot sina egna 

medlemmar utan den stora visionen är att tidningen ska finnas i tidningshyllan i varje butik. 

Återigen så bör det påpekas att SATS beskriver sina medlemmar som branschens mest 

engagerade och även de har en stor del, om inte den största, i processen att positionera SATS 

varumärke på marknaden. Därmed blir SATS användning av sociala medier även det ett verktyg 

för att positionera ut sitt varumärke på marknaden. Denna spridning är oftast väldigt enkel och 

tillsammans med SATS engagerade medlemmar så blir detta en bra kombination.  

De medlemmar vi intervjuat med tycker alla att SATS gör ett bra arbete med att positionera sitt 

varumärke på marknaden. Fyra av medlemmarna kom i kontakt med SATS privat medan den 

femte fick kontakt med SATS via sitt företag. De känner alla fem till, och uppskattar, den 

medlemstidning som SATS tidigare har skickat ut men som man numera får hämta på 

anläggningen och alla fem känner till att SATS använder sig av sociala medier i sin 

marknadsföring. Tittar man på de fyra grundpelare som Clifton presenterar så anser vi, efter att 

ha tolkat intervjuerna med medlemmarna, att SATS ligger mycket bra till när det gäller 

relevance, differentiation, credibility och stretch. 

 

När företaget nått ut med sin positionering till rätt konsumenter så menar Melin att det är dags att 

nå ut till konsumenterna med sin marknadsföring.  

Marknadskommunikationen står mycket nära den varumärkespositioneringen som vi precis 

beskrivit och är även den en viktig del att behandla under det här kapitlet. I och med det ökade 

informationsflödet som finns i dagens samhälle så blir det mycket svårare att nå ut till 

konsumenterna på marknaden.145 Det innebär att man som företag måste anstränga sig och lägga 

                                                
145 Melin, Frans (1999):128 Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken, Liber 
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ner mycket tid på denna kommunikation. Marknadskommunikationen hos SATS har i den här 

studien visat sig vara den del som har lyfts fram mest av våra intervjupersoner och som har visat 

en stark koppling mellan Word-of-Mouth och varumärket. Eftersom man hos SATS ser sina 

medlemmar och medarbetare som de bästa marknadsförarna hos företaget är det mycket viktigt 

att man når ut med sin marknadskommunikation på alla tänkbara sätt. SATS använder sig av 

framförallt tre olika typer av kommunikationskanaler; köpta kommunikationskanaler (kampanjer 

och marknadskommunikation off- och online), egna kommunikationskanaler (sina center, 

medarbetare, hemsida, medlemsmail, medlemstidning och sociala medier) samt förtjänade 

kommunikationskanaler (viral spridning, publicitet – samt Word-of-Mouth). Man ser de egna 

och förtjänade kommunikationskanalerna som sina viktigaste och det är även dessa som de 

medlemmar vi intervjuat främst lyft fram.  

Marknadskommunikationen i den varumärkesbyggande processen är, som beskrivet ovan, den 

som har fått mest uppmärksamhet av våra intervjupersoner då den har varit väldigt enkel att 

koppla till Word-of-Mouth. Detta kommer vi att mer utförligt diskutera under nästa del av 

uppsatsen. Som helhet så verkar SATS värderingar av sina marknadskanaler stämma bra överens 

med de som medlemmarna själva lyfter fram. Medlemmarna som vi har intervjuat har även de 

lyft fram de kommunikationskanaler som SATS talar om; sina center, medarbetare, hemsida, 

medlemsmail, medlemstidning och sociala medier. Det talas genomgående positivt om denna 

egna kommunikationskanal från medlemmarna. Medlemmarna själva är, som nämnts tidigare, en 

viktig del av SATS marknadsföring. De förtjänade kommunikationskanalerna är även de mycket 

viktiga för SATS och flera av medlemmarna säger att det har gjort eller kan tänka sig att till 

exempel lämna omdömen om SATS. Alla medlemmar vi intervjuat sprider gärna positiva 

budskap om SATS och rekommenderar gärna SATS till andra.  

 

5.3 En stark image. Hur viktigt är det?  

Modellen image, profil och identitet har även den spelat en stor roll och varit betydande i arbetet 

med denna uppsats. 

Modellen som Holm illustrerar beskriver hur tre olika cirklar integrerar med varandra beroende 

på hur starkt eller svagt ett företags varumärke är. Denna modell har lyfts fram med tanke på hur 

otroligt lätt det är att, i dagens samhälle, skaffa sig information om företag, produkter och 
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tjänster. Med alla nya typer av informationskanaler som finns nu jämfört med tidigare så har det 

blivit allt viktigare för företag att skaffa sig en stark image och identitet.146 

De tre cirklarna integrerar som nämnts med varandra och om företaget helt har nått sitt mål så 

innebär det att cirklarna är centrerade och tvärtom i det fall då man är långt ifrån sitt mål. För 

SATS del så beskriver man en väldig noggrannhet med att få ut en korrekt självbild och 

fakticitet. Att ha en stark image menar man är en central del för att kunna lyckas med alla de 

tidigare punkter som vi nämnt, både för Word-of-Mouth och för varumärket. Lyckas man inte 

med att förmedla en korrekt bild av företaget så kommer man inte heller att kunna växa. Det 

kommer alltid att finnas de konsumenter och även medlemmar som inte är nöjda då alla har olika 

förväntningar, men SATS anser sig ha fått ut en rättvis och överensstämmande bild av företaget 

hos konsumenterna på marknaden och sina medlemmar. SATS anser sig ha de mest nöjda och 

engagerade medlemmarna på marknaden vilket man ser som ett klart tecken på att man lyckats 

med sin identitet och profil och därmed lyckats skapa en stark image.  

När vi går igenom våra intervjuer med medlemmarna så är det ingen av dessa som känner sig 

missnöjd med SATS och även om vi inte avser att generalisera någonting i denna studie, då det 

skulle kräva att vi samlade information från i princip alla medlemmar hos SATS, så anser vi att 

denna starka positivism som märks hos de intervjuade medlemmarna när vi frågar om deras 

upplevelser hos och erfarenhet av SATS är starkt bidragande till att man har en stark image på 

marknaden.  

5.4 En diskussion kring Word-of-Mouth och varumärket 

Då vi i det tidigare kapitlet analys främst har fokuserat på att hitta och jämföra kopplingar 

mellan teori och empiri så kommer vi att i det här kapitlet föra en diskussion kring våra egna 

tankar. Vi kommer även att i detta kapitel föra samman Word-of-Mouth och uppbyggnaden av ett 

varumärke. 

5.5 Egen diskussion 

Efter att vi sammanställt vår empiri och analyserat kopplingarna till våra olika teorier så tycker 

vi att det är på sin plats att diskutera om Word-of-Mouth kan användas till att stärka ett 

varumärke. När vi analyserat vår empiri och teori så fick vi båda två genast en tankeställare då vi 

                                                
146 Holm, Olof (2004):73 Strategisk Marknadskommunikation – teorier och metoder, Liber ekonomi 
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märkte att vi på många ställen upprepar och lyfter fram samma saker, både inom Word-of-Mouth 

och varumärkesbyggandet. Upprepningar kan klassificeras som negativa i många fall men vi såg 

direkt att alla dessa upprepningar ger tydliga tecken på samband mellan Word-of-Mouth och 

varumärkesbyggande.  

 

Den första och kanske mest tydliga koppling som vi observerat är företagets positionering. Inom 

både Word-of-Mouth och varumärkesbyggandet så har vi märkt att en stark positionering på 

marknaden är essentiell för båda dessa delar. Genomgående under vår empiri och analys så lyfter 

vi ofta fram hur viktig denna del är. Detta gäller inte bara för själva företaget SATS utan även 

dess medlemmar har återkommande påpekat vikten av en stark positionering. Vi ser denna 

positionering som ett startskott både när det kommer till Word-of-Mouth och för 

varumärkesbyggandet.  

Om man inte lyckas med denna positionering så skulle det för SATS innebära att hamnar fel på 

marknaden och därmed får svårare att sprida sitt budskap. SATS beskriver sina medlemmar som 

sina viktigaste marknadsförare och om man skulle positionera företaget fel så innebär det att man 

hamnar i medvetandet hos fel konsumenter som i sin tur inte kommer att sprida budskapet 

vidare. Det finns då en risk att Word-of-Mouth marknadsföringen utvecklas till negativ Word-of-

Mouth som i sin tur kan skapa felaktiga budskap om företaget. Detta innebär att varumärket inte 

kommer att stärkas utan snarare försvagas jämfört med sina konkurrenter. Vi har observerat att 

SATS ständigt jobbar med denna positionering och det har vi även tydligt märkt av när vi gjort 

intervjuerna med dess medlemmar. Vi anser därmed att SATS har lyckats bra med sin 

positionering och att den hela tiden förbättras i och med att företaget utvecklats.  

 

Vi kan konstatera SATS har ett starkt varumärke och syns väldigt mycket på den marknad där de 

är aktiva. Vi känner att det är på sin plats att lyfta modellen om image, identitet och profil som vi 

tidigare har behandlat under vårt kapitel; teori.  

Holms modell bygger som beskrivet på tre stycken cirklar som integrerar med varandra, och när 

ett företag har en stark image är cirklarna väldigt centrerade och därmed har företagets mål 

uppnåtts menar Holm.147 

 

                                                
147 Holm, Olof (2004):75 Strategisk marknadskommunikation – teorier och metoder, Liber ekonomi 
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Anledningen till att vi valt att lyfta fram denna modell är för att vi ser ett samband mellan SATS 

positionering och denna modell. Eftersom SATS har lyckats med att positionera sig på rätt 

marknad och till rätt konsumenter så innebär det att den självbild och fakticitet man vill förmedla 

stämmer överens med konsumenternas uppfattning av företaget. Detta innebär att SATS får både 

en stark profil och identitet vilket i sin tur gör att företagets image förstärks. Vi har därför 

modifierat Holms modell så att ringarna ligger mer centrerade än tidigare samt lyft fram cirkeln 

image framför profil och identitet då vi anser att SATS har uppnått sina mål. Denna modifierade 

modell passar bättre till den uppfattningen vi har av SATS image, identitet och profil. 

 

Vi ser även en mycket stark koppling mellan Word-of-Mouth och varumärkesbyggandet när det 

kommer till den marknadskommunikation som SATS fokuserar på. SATS använder sig av 

väldigt många kommunikationskanaler och har därmed anpassat sig till dagens moderna 

samhälle. Allsop påpekar att ett företag ständigt bör observera hur marknaden utvecklas och 

förändras vilket vi tycker att SATS gör på ett framgångsrikt sätt genom att ge konsumenterna en 

möjlighet till tvåvägskommunikation.148 Då SATS har insett att medlemmarna är en mycket 

viktigt kommunikationskanal jobbar man ständigt med att skapa starka relationer mellan 

företaget och sina medlemmar. SATS menar att man har byggt upp dessa starka relationer genom 

att man erbjudit sina medlemmar många av de tillgängliga och moderna kommunikationskanaler 

som finns innanför utan utanför sina center. De kommunikationskanaler som SATS använder sig 

av är; köpta (kampanjer och marknadskommunikation off- och online), egna (sina center, 

medarbetare, hemsida, medlemsmail, medlemstidning och sociala medier) och förtjänade (viral 

                                                
148 Allsop, D. T., B. R. Bassett, and J. A. Hoskins. 2007. Word-of-Mouth research: Principles and applications. 

Journal of Advertising Research47 (4): 398–411. 
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spridning, publicitet- samt Word-of-Mouth). SATS lyfter fram sina egna och förtjänade 

kommunikationskanaler som sina viktigaste och vi delar helt och hållet denna uppfattning med 

SATS då alla de medlemmar vi har intervjuat lyfter fram dessa två kommunikationskanaler som 

de mest centrala och positiva. 

 

Allsop påpekar att budskap uppstår beroende på olika typer av kontexter och situationer och 

därmed har företaget ingen makt att bestämma vilket typ av budskap som medlemmarna kommer 

att sprida.149 Vi tycker att eftersom SATS har en så pass god relation med sina medlemmar och 

att de gärna använder sig av samma kommunikationskanaler som SATS lyfter fram anser vi att 

detta kommer att vara bidragande till att de budskap som förs ut marknaden är av fortsatt positiv 

karaktär. Vi tror med andra ord att de budskapen som medlemmarna förmedlar via Word-of-

Mouth kommer att vara positiv och där ser vi en tydlig koppling mellan Word-of-Mouth och 

varumärkesbyggande. Positiv spridning av Word-of-Mouth till presumtiva medlemmar på 

marknaden kommer att med tiden, skapa nya medlemmar hos SATS som i sin tur kommer att 

öka den positiva spridningen av Word-of-Mouth. Vi anser att denna ökade och positiva spridning 

på lång sikt kommer att vara bidragande till att stärka företagets varumärke.   

 

Marknadspositioneringen och kommunikationskanalerna är de två delar som vi i denna uppsats 

upplever ha varit mest centrala för Word-of-Mouth och om dessa positiva budskap kan stärka ett 

varumärke. Där hittade vi väldigt många kopplingar mellan Word-of-Mouth och varumärket 

vilket vi tänkte illustrera med en modifierad version av Frans Melins modell: Den 

varumärkesbyggande plattformen.  

 

                                                
149 Allsop, D. T., B. R. Bassett, and J. A. Hoskins. 2007. Word-of-Mouth research: Principles and applications. 

Journal of Advertising Research47 (4): 398–411. 
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Av modellens sex begrepp så upplever vi att det hos samtliga finns kopplingar mellan Word-of-

Mouth och varumärkesbyggandet. Vi lyfter som beskrivet upp marknadskommunikation och 

positionering som de två viktigaste eftersom de har gett störst avtryck i vår empiri och analys.  

De resterande fyra begreppen har inte i lika stor utsträckning färgat vår uppsats men vi kan även 

där observera och märka av kopplingar mellan Word-of-Mouth och varumärkesbyggandet. 

 

Vi har observerat att medlemmarna hos SATS har influerats av det starka kärnvärde som 

företaget har. SATS menar att deras träningsformer ska passa alla människor oavsett till exempel 

ålder, kön eller etnicitet och ingen människa ska behöva känna att de inte passar in. Detta anser 

vi tydligt har visat sig under de intervjuer som vi fört där alla medlemmarna delar samma 

positiva inställning kring företagets kärnvärde. Detta präglas återigen av medlemmarnas 

positivism mot företaget. Denna positivism resulterar i att de Word-of-Mouth budskap som 

medlemmarna för ut till marknaden kommer återigen att bidra till att stärka företagets 

varumärke. SATS kärnvärde tycker vi har fungerat som en byggsten i denna 
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varumärkesbyggande process och vi ser ett fungerande kärnvärde som bidragande till att de 

övriga fem fungerar så pass bra som vi upplever.  

För att ett varumärke ska kunna stärkas så anser vi att företaget behöver hålla jämna steg med 

samhällets utveckling och hela tiden försöka vara innovativa och hela tiden moderniseras. Vi 

tycker att dessa faktorer bidrar till en starkare märkesidentitet och på den punkten anser vi att 

SATS har lyckats eftersom medlemmarna är beredda att betala mer pengar för medlemskap hos 

SATS än konkurrenter som erbjuder billigare alternativ. Här anser vi att positiva Word-of-Mouth 

budskap kan ha väldigt stor betydelse i och med att många konsumenter har utvecklat en negativ 

syn på SATS medlemskap. Detta kan på lång sikt vara negativt för företagets märkesidentitet då 

man kan anses ta överpriser men om man kan lyckas vända denna uppfattning genom positiv 

Word-of-Mouth så kan detta även skapa en större möjlighet till att företagets varumärke stärks. 

 

Vi anser att de två sista begreppen; produktattribut och intern märkeslojalitet integrerar nära 

varandra. Eftersom SATS är ett tjänsteföretag så tycker vi att största fokus bör ligga på att 

erbjuda det bästa på marknaden och detta har vi tydligt märkt av under våra intervjuer med 

SATS medlemmar. Vi tycker att SATS främsta produktattribut är sin otroligt kunniga och 

serviceinriktade personal samt det breda utbud som SATS erbjuder. Eftersom den interna 

märkeslojaliteten är baserad på hur motiverade och lojala SATS medarbetare är så ser vi här en 

tydlig koppling mellan SATS produktattribut och interna märkeslojalitet. Vi har märkt av att de 

medlemmar vi intervjuar gärna lyfter fram SATS personal som väldigt kunnig och motiverad 

samt att SATS har ett väldigt bredd tjänsteutbud.  

 

Sammanfattningsvis ser vi en stark koppling mellan den positiva Word-of-Mouth spridning som 

medlemmarna för och SATS starka varumärke vilket vi anser tydligt genomsyrar vår fallstudie.  
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6 Slutsats  
Detta kapitel av uppsatsen kommer vi att ägna till att besvara studiens syfte, problemformulering och 

frågeställning.    

 

Uppsatsens syfte har haft till avsikt att undersöka hur ett företag skapar, främjar och använder Word-of-

Mouth marknadsföring och om detta kan vara bidragande till att stärka företagets varumärke.  

Genom att undersöka om vi har fått svar på vår frågeställning kan vi se om vårt syfte och vår 

problemformulering har blivit besvarat.  

 

Hur använder sig SATS av Word-of-Mouth i sin marknadsföring? 

Genom att ha skapat positiva intryck och upplevelser som våra intervjuade medlemmar lyfter fram har 

SATS även skapat en positiv bild av företaget hos dessa. Denna positiva bild för medlemmarna vidare ut 

till marknaden och på så sätt har SATS lyckats skapa en positiv Word-of-Mouth i sin marknadsföring.   

 

Har SATS och dess medlemmar olika uppfattningar gällande denna typ av Word-of-Mouth 

marknadsföring? 

Om SATS och dess medlemmar hade haft olika uppfattningar gällande Word-of-Mouth 

marknadsföringen hade den inte varit så pass effektiv som den nu är. Studien har visat att SATS och dess 

medlemmar delar samma uppfattning av Word-of-Mouth marknadsföringen vilket enbart har varit av 

positiv karaktär.  

Därmed kan vi konstatera att denna Word-of-Mouth marknadsföring har varit positiv för företaget. 

 

Kan denna typ av marknadsföring vara bidragande till att stärka ett varumärke? 

SATS beskriver att skapa, bibehålla och stärka sitt varumärke går hand i hand med den Word-of-Mouth 

marknadsföring som vi har behandlat i uppsatsen. Att sprida positiva budskap och skapa positiva intryck 

och upplevelser är en förutsättning för att SATS ska kunna ha ett starkt varumärke. Eftersom den Word-

of-Mouth marknadsföring vi stött på i vår uppsats har varit av enbart positiv karaktär så kan vi konstatera 

att den till allra största del är bidragande till att stärka företagets varumärke.  

 

Slutligen visar studien resultat genomgående att Word-of-Mouth marknadsföring är högst bidragande till 

att stärka ett företags varumärke.  
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7 Förslag på framtida forskning 
I vårt avslutande kapitel av uppsatsen kommer vi att presentera förslag på framtida forskning 

inom ämnet Word-of-Mouth och varumärkesbyggande  

 

Under studiens gång där vi har samlat in relevant information och data samt passande teorier till 

dessa har vi inte kunnat hitta någon tidigare forskning som behandlar Word-of-Mouth och hela 

den varumärkesbyggande processen.  

Vi har i vår inledning presenterat en del tidigare studier som gör vissa kopplingar mellan Word-

of-Mouth och varumärket och det finns gott om forskning kring Word-of-Mouth och varumärket 

som enskilda ämnen men ingenting som kopplar samman dessa två på samma sätt som vi själva 

har försökt göra.  

Vårt förslag på framtida forskning är därmed att det ska göras fler studier som kopplar samman 

Word-of-Mouth och varumärkesbyggandet då vi anser detta vara ett högaktuellt och intressant 

ämne i dagens samhälle.  

 

Vad som vore intressant att undersöka är till exempel ett företag som inte har lika starkt 

varumärke som SATS för att se om Word-of-Mouth marknadsföringen kommer att ha samma 

bidragande faktor och genomslagskraft som i vår studie.  

 

Vi skulle även se fler studier som behandlar fler företag än ett så man därmed kan ställa 

företagen mot varandra och därmed se eventuella skillnader och likheter.   
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9 Bilagor 
 

9.1 Bilaga SATS 

 

 

Bakgrundsfrågor: 

Vi är två stycken träningsintresserade killar som studerar på Södertörns Högskola och  för 

tillfället skriver vår C-uppsats med inriktning marknadsföring.  

 

Vad är din position på ert företag? 

 

 

Hur många år har du jobbat där? 

 

 

Vad har du för bakgrund och erfarenheter? 

 

Fördjupning- /intervjufrågor 

 

1. När startade ert arbete med att skapa en stark relation med kunderna och sprida positiva 

intryck inom er marknad? (Word of mouth)  

 

 

2. Vilka var de bakomliggande drivkrafterna till att ni började arbeta med att skapa positiva 

intryck och upplevelser till kunderna inom er marknad? exempelvis få in fler medlemmar etc. 
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3. Hur arbetar ni med att skapa positiva intryck och upplevelser till kunderna inom er marknad?   

 a) Hos era redan befintliga medlemmar? exempelvis SATS magasin. 

 

 b) Vid nyrekrytering av medlemmar? exempelvis ta med en kompis och träna gratis. 

c) Via er hemsida? exempelvis erbjudanden, möjlighet att lämna omdömen. 

d) Med hjälp av personalen? exempelvis expertis, kundbemötande hos era träningscenter. 

e) Med hjälp av sociala medier? exempelvis facebook, och twitter. 

 

 

4. Vill ni nå olika segment på marknaden? Om ja, vilka? Exempelvis privatpersoner, företag, 

idrottsföreningar 

  

5. Hur har er utveckling av denna typ av marknadsföring sett ut över tid? exempelvis nya 

tidningen SATS magasin. 

 

6. Har du någon uppfattning av hur många nya medlemmar SATS får in genom denna typ av 

marknadsföring? 

 

7. Hur stort arbete anser du att SATS lägger ned på denna typ av marknadsföring? 

 

8. Hur viktig är denna typ av marknadsföring för SATS? 

 

9. Hur tror du att SATS framtida arbete med att skapa intryck hos kunderna kommer att se ut?  

 

10. Vilka kommunikationskanaler använder ni er av idag?  

 

11. Av dessa kommunikationskanaler vilken anser ni vara er viktigaste?  

 

12. Känner du att SATS har några styrkor och svagheter vid denna typ av marknadsföring jämför 

med era konkurrenter på marknaden?  
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13. Hur arbetar ni aktivt för att stärka ert varumärke? Har du några exempel? 

 

14. Anser ni att dessa skapade intryck och upplevelser hos medlemmar och andra konsumenter 

på marknaden är bidragande till att stärka SATS varumärke? 

 

15. Anser ni att ni har en bra image på marknaden? 

 

16. Anser ni att er image är stark på marknaden jämfört mer era konkurrenter? Motivera gärna 

ditt svar 

 

17. Övriga tillägg eller frågor? 
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9.2 Bilaga SATS medlemmar 

 

Word-of-Mouth 

 

- Hur kom du i kontakt med SATS första gången?  

 

- Vilka tillvägagångssätt använde du dig av när du sökte information om SATS? (tex hemsida)  

 

- Vid din informationssökning, vilka typer av källor använde du dig av? (tex familjemedlem, 

kompisen, internet källor)  

 

- Hur upplevde du SATSs första gången du kom i kontakt med dem?  

 

- Har du någonsin rekommenderat SATS för någon?  

 

- I så fall varför? Hur kom det sig?  

 

- Upplever du att du vill framföra positiv feedback om SATS till människor till ditt 

kontaktnätverk? 

 

- Skulle du kunna tänka dig att skriva till exempel omdömen om SATS på facebook eller andra 

sociala medier och forum?  
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Varumärket 

 

- Som SATS medlem, vilka typer av marknadsföring upplever du att SATS använder som du 

dagligen får ta del av? (detta kan vara till exempel SATS magasin) 

 

- Kan du beskriva den övergripande bild och uppfattning du har av SATS som företag och de 

tjänster SATS erbjuder? 

 

- Skulle du kunna tänka dig att använda dig av sociala medier för att uppmärksamma SATS? 

 

- Med tanke på alla typer av marknadsföring som SATS driver, anser du att SATS har ett starkt 

varumärke jämfört med de andra aktörerna inom denna marknad? (tex. friskis och svettis) 

 

- Om du försöker föreställa dig den bilden som SATS försöker förmedla utåt till marknaden och 

konsumenterna, stämmer denna bild överens med din egna uppfattning av SATS? 

 

- Som SATS medlem får du SATS tidningen gratis, anser du denna typ av marknadsföring kan 

vara användbar i varumärkesbyggande syfte?  

 

- Är det något du tycker kännetecknar och utmärker SATS jämfört med sina konkurrenter? 

 


