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II  

Förord 

Vi vill börja med att tacka Sportlife som underlättat för oss genom att låta oss få vara ute på 

deras klubbar för att intervjua medlemmar och personal på Sportlife. Ett stort tack även till 

ledningen och platschefer som har medverkat. 
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Vår handledare Magnus Bratt på Textilhögskolan i Borås har varit till stor hjälp under arbetets 

gång då han varit lättillgänglig vid frågor och diskussioner. Ett stort tack även till honom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1
 Sportlife (2005) Sportlife logga. http://www.sportlife.se [2012-05-07 kl 16.50] 

http://www.sportlife.se/
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Sammanfattning 

Bakgrunden till detta arbete ligger i att Sportlife kommit ut med en egen kollektion med 

träningskläder. Problematiken är att den inte nått ut i den omfattning som ledningen önskat. 

Metoden som beskrivs i denna rapport är intervjuer samt enkätundersökningar. Genom att 

intervjua ledning, personal och medlemmar har information samlats in för att kunna hitta vart 

det brister i marknadsföringen.  

Syftet med arbetet är att öka försäljningen för ett företag med hjälp utav befintliga 

marknadsföringsstrategier. I denna studie tillämpas detta på företaget Sportlife. 

Begränsningarna i arbetet är som syftet visar, att endast använda befintliga 

marknadsföringsstrategier. 

Dagens forskning och marknadsföringsstrategier ligger till grund för litteraturöversikten. Med 

hjälp av den information som införskaffats under arbetets gång valdes sju strategier. De 

presenteras i rapporten då de sju strategierna kan hjälpa Sportlife att öka sin försäljning. 

Slutsatsen för studien resulterade i att en eller flera strategier kan tillämpas utav Sportlife 

vilket kan leda till en ökad försäljning.  

 

Abstract  

Sportlife recently launched a fitnesswear collection, the problem they had was that it didn´t 

reach out to the market as they aspected wich is the purpose for this report. The methods used 

in this report is interviews and surveys. By interviewing the management, staff and members 

information was collected so that the company´s problem could be found.  

 

The report aims to increase sales for a company with the help of existing marketing strategies. 

The report applies the strategies to the company Sportlife. Only existing marketing strategies 

is used, where up to date research and marketing strategies litterature is used as references for 

the study. Seven strategies that can help Sportlife to increase their sales are presentated in this 

report. The final conclusion was that Sportlife could apply one or more strategies that would 

increase their sales.  

 

Nyckelord 
Försäljning, marknadsföring, marknadsföringsstrategier, Sportlife, träningskläder, 

marknadsföringsmix, femte P:et, kvalitativ hemsida, benchmarking, målgrupp, 

marknadsföringsansvarig, varuplacering, mun till mun – word of mouth.
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1. Introduktion 
Sportlife, som startades hösten 1997

2
, är en utav de största friskvårdskedjorna i Sverige idag. 

Verksamheten har expanderat kraftigt de senaste åren och har idag 75 olika anläggningar 

runtom i Västsverige, Stockholm, Skåne och i Jönköping med ca 180 000 medlemmar. 

Sportlife strävar efter att ligga i framkant när det gäller utbud, kvalitet, personal och pris. 

De olika träningsanläggningarna erbjuder mer än bara träning som t.ex. spa, hårklippning, 

massage, solarium m.m.
3
 I början av år 2012 släppte Sportlife en egen kollektion med 

träningskläder till försäljning på sina klubbar. 

1.1 Bakgrund 
Författarna till detta arbete har olika relationer till Sportlife då en utav dem är instruktör, en 

annan receptionist och den tredje är medlem. Detta ger dem olika infallsvinklar på den 

information som de fått under arbetets gång. 

Tack vare ett nära samarbete med Sportlife finns det en god insyn och tillgång till information 

om hur det gått till vid lanseringen utav den nya kollektionen med träningskläder.
4
 

1.2 Problemformulering 
Idag är kännedomen om den nya kollektionen med träningskläder inte så stor hos 

medlemmarna och personalen som ledningen önskat.  

Det är en ny affärsidé för företaget då ledningen ville skapa ett helhetskoncept för 

medlemmarna; en klubb som erbjuder det man behöver för sin träning. Möjligheten att kunna 

köpa träningskläder direkt på klubben ska resultera i att medlemmarna känner att Sportlife 

erbjuder ett helhetskoncept.
 5
  

Exponering av kollektionen är olika på klubbarna beroende på hur anläggningen ser ut.
6
 

Då en medlem vill prova ett plagg ur kollektionen finns det möjlighet för medlemmarna att 

prova det i omklädningsrummet. 

 

Idag känner majoriteten av medlemmarna till kollektionen, men det finns stor potential till att 

öka försäljningen. En stor del av personalen har inte tillräcklig vetskap om kollektionen så att 

de kan förmedla det vidare till medlemmarna.
7 

 

 

Problematiken är hur Sportlife ska nå ut med informationen om att de startat en egen 

kollektion med träningskläder för sina medlemmar, så att det genererar till ökad försäljning.  

Med hjälp av befintliga marknadsförings- och säljstrategier går detta att uppnå. 

 

                                                        
2
 Alla Bolag (2012-04-30).  Företagsinformation om Sportlife. 

http://www.allabolag.se/5565399747/Sportlife_M_W_AB [2012-04-30 kl 10.19] 
3
 Sportlife (2005) Sportlife. http://www.sportlife.se [2012-04-21 kl 16.34] 

4
 Bilaga nr 6 

5
 Bilaga nr 1,2 och 3 

6
 Bilaga nr 7 

7
 Bilaga nr 4 och 5 

http://www.allabolag.se/5565399747/Sportlife_M_W_AB
http://www.sportlife.se/
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1.3 Syfte   
Att öka försäljningen för ett företag med hjälp av befintliga marknadsföringsstrategier. I 

denna rapport tillämpas detta på företaget Sportlife. 

1.3.1 Forskningsfråga 
Vilka marknadsföringsstrategier kan Sportlife använda sig av? 

1.3.2 Avgränsningar 
Avgränsningarna under arbetet är att endast se hur Sportlife kan öka sin försäljning genom att 

använda befintliga marknadsförings- och säljstrategier.  
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2. Litteraturöversikt 
Här nedan följer forskningen som hittills framtagits inom olika marknadsförings- och 

säljstrategier. 

2.1 De fyra P:na   
Ända sedan 1964 då MacCarthy introducerade marknadsföringsmixen, de fyra P:na; Product, 

Price, Place & Promotion, har den varit mycket användbar för den moderna tidens 

marknadsföringsteorier.
8  

 

Taktisk marknadsföring – de fyra P:na: 

Produkt: Produkten ska tilltala kunden utan att en säljare ska behöva informera om den. En 

bra produkt ska sälja sig själv med sin förpackning och de biprodukter som tillhör.  

 

Pris: Produktens pris inklusive omkostnaderna så som leverans, garanti osv. 

 

Plats (eller distribution): Produkten ska placeras taktiskt så att den tilltalar till den målgrupp 

man är ute efter. 

 

Promotion: Kommunikations aktiviteter såsom reklam, säljplan, marknadsföring kampanjer, 

detta för att övertyga och påminna kunden om produktens tillgänglighet och förmåner.
9
  

10
 

Genom marknadsföringsmixen kan företaget styra sin produkt och göra den tydlig för kunden. 

Resultatet av denna process kan leda till en ökad efterfrågan av produkten eller tjänsten. 
11

  

 

                                                        
8
 A. Pizman. (2011). The return of the fifth marketing mix P. International Journal of Hospitality Management 

30 (2011), ss 763-764 [2011-04-30] 
9
 Kotler, P. (1999) ”Kolter on marketing”. P 30-34. Free press. (ISBN: 9780684850337) 

10
 Learn Marketing (u.å) Bild på marknadsföringsmixen http://www.learnmarketing.net/marketingmix.htm 

[2012-05-04 kl 13:47] 
11 Kotler, P., Armstrong, G., Wong, V. & Saunders, J. (2008) ”Marketing.” In: Principles of marketing. Fifth 

European Edition. Pp. 3 – 59. Harlow. Pearson Education Limited . (ISBN: 978-0-273-71156-8) 
 

http://www.learnmarketing.net/marketingmix.htm


4  

2.1.1 Det femte P:et 
Genom att förutsättningarna förändras med tiden för marknadsföring har det även tillkommit 

ett ytterligare P i marknadsföringsmixen. Det femte P:et har olika namn beroende på vilken 

forskare som skrivit om det, dock finns det en röd tråd för det femte P:et trots dess olika 

namn. De alla relaterar till personalen på ett företag. Namnen som finns på det femte P:et är 

människor (People), deltagare/aktör (Participants), kundkontakt (Customer contact), personal 

(Personnel), Relationer (Relationships), Skådespelare/aktör (Actor). Forskarnas åsikter kan 

sammanfattas i citatet nedan: 

 

“The human factor underlines the personal nature of the services marketing; service 

providers play a double role in marketing process as service delivering factors; the personnel 

is a powerful elemant tool of customer persuasion and a major parmeter affecting the 

customer´s perception of the delivered service quality.” 
12

 

 

De vill visa att den mänskliga faktorn inom marknadsföringen, framförallt servicen gentemot 

kunden har en stor betydelse för företaget. Att hela tiden förbättra kvalitén för sina kunder 

leder till en högre omsättning hos företaget. 

Marknadsföring som sker via personalen har en starkare inverkan på kunden än vanlig 

marknadsföring. Kunden känner sig mer lojal till företaget och väljer i de flesta fallen att gå 

tillbaka till det företaget hon känner störst lojalitet till. 

 

Inom den senaste forskningen har det dock visat sig att vissa marknader försöker undvika den 

personliga kontakten via personal till kund. Då många företag idag är internetbaserade sparar 

de in på den personliga kontakten och istället har den via sin hemsida eller en telefonväxel. 

Att man kommunicerar med sina kunder via hemsidan eller telefon är en ytterligare betydelse 

av de femte P:et.
13

 

 
Relationen mellan en säljare och kund kan enligt Rolf Laurelli vara en utav de mest 

kvalificerade och komplicerade relationer. Ett säljsamtal ska från säljarens sida vara 

trovärdigt, personligt och övertygande mot kunden.
14

  

 

2.2 Varuplacering 
Enligt Stefan Ekberg har kunden alltid ett rörelsemönster när hon går in i en butik. Oftast är 

det ett naturligt mönster, att ta sig från en punkt till en annan. Detta mönster är viktigt att 

kartlägga, då det underlättar när man ska placera ut sina varor i butiken. Att organisera sina 

varor gör det lättare för kunden att hitta dem.  

 

En annan viktig del är att rotera eller skylta om sina varor med jämna mellanrum för att 

behålla intresset hos kunden då hon får känslan av att det är mycket nytt i butiken. Det kan 

vara de små sakerna framme vid kassan eller de större nyckelprodukterna som ska roteras. 
15

 

 

                                                        
12

 A. Pizman. (2011). The return of the fifth marketing mix P. International Journal of Hospitality Management 

30 (2011), ss 763-764 [2011-04-30] 
13

 A. Pizman. (2011). The return of the fifth marketing mix P. International Journal of Hospitality Management 

30 (2011), ss 763-764 [2011-04-30] 
14

 Laurelli, R. (2010) ”Säljarens stil och person” In: Säljbibeln. Pp. 189 – 206. Stockholm. Bokförlaget 

Redaktionen. (ISBN: 978-9-197-65526-2) 
15

 Ekberg, S. (2010) ”Utsidan och Insidan som räknas” In: 1000 tips om att sälja mer i din butik. Pp. 23 – 44. 

Stockholm. Bokförlaget Redaktionen. (ISBN: 978-9-197-50890-2) 
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Enligt en studie där första intrycket har analyserats,
16

 så tar det en person endast 100 

millisekunder att skapa ett första intryck och uppfattning om det hon exponeras till. 

Alltså är det väldigt viktigt att produkterna har rätt placering i butiken och att de tilltalar sin 

målgrupp. 

2.3 Mun till mun -  Word of mouth 
I en studie som gjorts på Mayo Clinic visas det att personalens attityd har en stor betydelse för 

hur ett företag uppfattas av kunderna eller i detta fall patienterna. Mayo Clinic är en 

sjukhuskedja i USA som finns på flera platser runt om i landet.
17

 

Varje gång det kommer en ny anställd får den genomgå en kurs där denne får lära sig hur man 

ska bemöta sina kunder.  

 

Genom att få lojal personal som skapar en god stämning resulterar det i ett rykte bland 

kunderna som i sin tur pratar gott om företaget till vänner och bekanta, så kallad mun till mun 

eller “word of mouth”. Att kunderna själva väljer att prata om det vidare skapar ett förtroende 

för företaget.  

 

På Mayo Clinic finns flera exempel på att personalen anstränger och bryr sig om sina kunder. 

Uppstår det ett problem som de själva inte kan svara på så kontaktar de en kollega och hjälps 

åt med att lösa det tillsammans för att visa att kunden står i centrum.  

 

Med detta tillvägagångssätt vill företaget även visa att de tar problem och frågor på allvar och 

vill lösa dem på bästa sätt. Samtidigt som de inte vill att kunderna ska känna att de blir 

slussade mellan de olika avdelningarna och personal. 

 

Kunden ska alltid känna att hon står i centrum för personalen och att det inte finns några 

problem eller frågor som inte går att lösa. Genom att ge kunden denna bekräftelse skapas då 

en god relation mellan företag och kund som i sin tur kan ge viktig marknadsföring, 

framförallt då genom mun till mun metoden.
18

 

2.4 Vikten av att ha en kvalitativ hemsida 
En studie som gjorts i Taiwan visar att företags hemsidor har stor betydelse för dess 

omsättning. Hemsidans uppgift är att presentera information till kunden om företagets olika 

erbjudanden. Genom att använda en bra visuell design på sin hemsida underlättar 

användandet för kunden. Hemsidan bör vara lättmanövrerad och uppbyggd så det är enkelt att 

hitta den information som söks vid besöket. 

 

Hemsidans kvalité kan delas in i två delar, den tekniska samt marknadsföringens kvalité. Den 

tekniska delen visar sig hur bra alla funktioner och manövrering fungerar. Marknadsföringens 

kvalité visar sig genom hur mycket information kunden kan få ut genom att besöka de olika 

delarna av hemsidan och vilka produkter och tjänster som erbjuds. 

                                                        
16

 Janine Willis and Alexander Todorov, 2006. “Research Article, First Impressions, Making Up Your Mind 

after a 100-Ms Exposure to a Face”. Volume 17 – Number 7, P.592 – 598. Princeton University, Copyright r 

2006 Association for Psychological Science. 
17

 Mayo Clinic (2012) Kontaktuppgifter http://www.mayoclinic.org/contact/ [2012-04-25 kl, 14.30] 
18

 Berry, Leonard L & Bendapudi, Neeli. (2012) Cluing in customers ; Harvard business review, Volym 81, 

nummer 2, ss 100-106 

 

http://www.mayoclinic.org/contact/
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Det har visats sig att de företag som har bra kvalité på sina hemsidor har höjt effektiviteten i 

sin försäljning. 

 

Med sin hemsida vill företaget först få uppmärksamhet ifrån kunden som i sin tur leder till ett 

intresse för att köpa produkten eller tjänsten som erbjuds. 

Företaget måste känna sin kund då hemsidan bör utformas efter hennes behov. När företaget 

känner sin kund kan man direkt skapa en strategi som passar just den kundgruppens 

förväntningar.  

Hemsidans kvalité kan alltså direkt påverka företagets omsättning.
19

 

2.5 Benchmarking 
Benchmarking i allmänhet är den kontinuerliga processen där ett företag mäter sina produkter, 

tjänster, kostnader och metoder mot de konkurrenter eller företag som visat bäst resultat 

utefter deras prestationer. 

Företag har uppnått betydande processförbättringar och kostnadsbesparingar genom att 

använda sig av benchmarking.   

 

Benchmarking blev populärt genom företaget Xerox
20

  på 1980-talet som framgångsrikt hade 

använt detta verktyg för att konkurrera och återfick då marknadsandelar från sina 

internationella konkurrenter.
21

  

 

Det finns två sätt att gå tillväga med denna process; intern och extern benchmarking. Den 

förstnämnda är inom företagets egen organisation där man utnyttjar de interna kompetenserna. 

Med intern benchmarking är det enkelt att bedöma data samt nödvändiga uppgifter och att 

överföra praxis från en organisation eller leveranskedja till en annan.  

 

Extern benchmarking innebär att man jämför sitt företag med konkurrenternas. Här kan det 

vara svårare att få tillgång till väsentlig information då ett konkurrerande företag håller sin 

process hemlig i de viktiga aspekterna som kan generera till förbättring.  
Med dagens dynamiska marknader och krävande kunder gäller det för företagen att hela tiden 

vara effektiva i varje process de utför. Därför är det klokt att jämföra resultat med andra 

företag för att underlätta vägen till förbättring och uppnå bästa möjliga praxis.
22

 
23

 

                                                        
19

 Wei-Shang Fan, Ming-Chun Tsai (2010) Factors driving website success - the key role of Internet 

customisation and the influence of website design quality and Internet marketing strategy,  Total Quality 

Management, Vol. 21, No. 11, ss 1141 - 1159 
20

 Xerox (2012) Företagsinformation http://www.xerox.com/about-xerox/company-facts/svse.html [2012-05-07 

kl 14.25] 
21

 Peter B. Southard, Diane H. Parente, (2007) A model for internal benchmarking: when and how?, 

Benchmarking: An International Journal, Vol. 14 Iss: 2, pp.161 - 171 
22

 Kotler, P., Armstrong, G., Wong, V. & Saunders, J. (2008) ”” In: Principles of marketing. Fifth European 

Edition. Pp. 331 & 464. Harlow. Pearson Education Limited. (ISBN: 978-0-273-71156-8) 
23

 Peter B. Southard, Diane H. Parente, (2007) A model for internal benchmarking: when and how?, 

Benchmarking: An International Journal, Vol. 14 Iss: 2, pp.161 - 171 

http://www.xerox.com/about-xerox/company-facts/svse.html
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2.6 Att förstå sin målgrupp 
För att lyckas på marknaden idag behöver man som företag ha ett stort kundfokus. Det 

innebär att man måste veta vad kundernas vilja och begär är. Företagen vill kunna vinna 

kunder från sina konkurrenter och sedan behålla dem genom att erbjuda dem högre värde på 

produkterna eller tjänsterna.
24

 

 

Varje företag borde ha en aktuell marknadsstudie som genomförs kontinuerligt, då marknaden 

och kunder ändras konstant. Kunderna tänker inte likadant som de gjorde för exempelvis tre 

år sedan. Företaget bör lyssna på kunden genom att föra en dialog med denna. 

Om företaget inte förstår sin målgrupp och tilltalar den kan det påverka försäljningen negativt. 

 

När man får ett dåligt säljresultat borde man undersöka vad detta beror på. 

För att få bra kundinsikt behöver man ta reda på kundernas behov, uppfattningar och 

beteenden. Det finns flera olika typer av undersökningar som kan användas.  

Innebörden av dessa följer här nedan: 

 

Fokusgrupper; 8-12 personer deltar i en diskussion under ledning av en skicklig ledare kring 

ett visst ämne. Ledarens uppgift är att ställa frågor, samla synpunkter och styra diskussionen 

så att den går framåt och att allas åsikter noteras. Nackdelen med detta är att veta hur 

representativt resultat blir. 

 

Frågeformulär; Undersökaren utarbetar ett noga genomtänkt frågeformulär som skickas till 

och besvaras utav målgruppen.  

 

Djupintervjuer; För att få en djupare insikt i vad som driver konsumenterna görs djupgående 

intervjuer som baseras på freudiansk, jungiansk eller andra psykologiska tillvägagångssätt. 

Nackdelen är att veta hur representativt resultaten är jämfört med hela befolkningen. 

 

Observationer; Att observera människors beteenden i vardagen ger insikt i hur folk hanterar 

olika situationer. 

 

Anonyma Kunder - Mystery shopping; En anonym kund som går till ett företag och låtsas 

köpa något för att sedan rapportera om sina upplevelser, vilket ger ledningen en bild av hur 

deras anställda reagerar i olika situationer.
25

 

2.7 Marknadsföringsansvarig 
En marknadsföringsansvarig har tre arbetsuppgifter, den första är att driva 

marknadsavdelningen, anlita kompetent personal för att därefter planera och genomföra 

marknadsplanen.  

Den andra uppgiften är att komma överens med de andra avdelningscheferna på företaget.  

Den tredje uppgiften är ha ett gott samarbete med Vd:n och åstadkomma tillväxt och 

lönsamhet för verksamheten. 

Personen som är marknadsföringsansvarig har som utmaning att vinna respekt hos Vd:n och 

de olika avdelningschefer samt anställda i verksamheten. Marknadsföringsansvarige måste 

prova nya initiativ och lära sig nya saker. 

                                                        
24

 Kotler, P., Armstrong, G., Wong, V. & Saunders, J. (2008) ”Strategic marketing” In: Principles of marketing. 

Fifth European Edition. Pp. 125 – 172. Harlow. Pearson Education Limited. (ISBN: 978-0-273-71156-8) 
25

 Kotler, P. (2004) ”Marknadsföringens tio dödssynder (signaler och lösningar)”. Kap 2, s 21-27. Optimal 

förlag. (ISBN: 9789172411173) 
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Några exempel på de nya färdigheterna är bland annat positionering. Marknaden kryllar av 

företag så är det viktigt att inte lansera sig som ett ”jag-också” märke utan att företaget bör 

erbjuda ny nytta och därmed skapa en ny kategori. ”Jag-också” betyder att man kopierar 

företaget man ska konkurrera med.
26

 

  

3. Metod 
Författarna valde att se på de olika metoderna som finns till förfogande inför en rapport. För 

att få det bästa underlaget till arbetet så valdes intervju- och enkätmetoden. 

3.1 Intervjuer 
Den metod som används i arbetet är intervju- och enkätmetoden då information behövdes från 

ledningen, personalen och medlemmarna på Sportlife. 

För att få den informationen som behövdes för att kunna lösa problemet och svara på syftet  

utformades tre olika slags intervjuer. De första som frågades var ledningen där tio frågor 

ställdes som de kunde svara fritt på för att undvika ledande frågor. 
27

 
28

  

 

Den andra och tredje frågeställningen utformades som en enkät med olika frågor för 

personalen och medlemmarna.
29

  

Rapporten var i åtanke när frågorna utformades
30

 så att svaren skulle lyfta fram de brister 

Sportlife haft med sin marknadsföring för träningskollektionen. Detta för att lättare hitta 

strategier som passar och stärker deras marknadsföring samt därmed ökar försäljningen. 

3.1.1 Första intervjufasen 
För att få en grundlig bakgrundsinformation om hur klädkollektionen togs fram och allt 

förarbete för detta så intervjuades ledningen på Sportlife. Frågorna utformades så att relevant 

information om kollektionen skulle fås. De fick tio frågor att svara på.  

De som intervjuades var Sverigechefen Jenny Lundgren, regionchefen för Göteborg Caroline 

Wedjle och företagsansvariga Berna Inceouglu. 

Klädkollektionen togs fram på Jenny Lundgrens
31

 initiativ, men för att stärka validiteten på 

intervjun frågades fler i ledningen vilket är en metod enligt Steinar Kvale
32

 som ger en mer 

trovärdig information. 

Utifrån svaren från intervjuerna med ledningen så utformades en enkät med frågor till 

personalen och medlemmarna på Sportlife. 

                                                        
26

 Kotler, P. (2004) ”marknadsföringens tio dödssynder (signaler och lösningar)”. Kap 9, s 79-82. Optimal 

förlag. (ISBN: 9789172411173) 
27

 Kvale, S. (1997) ”Intervjuns kvalitet” In: Den kvalitativa forskningsintervjun. Pp 134-146. Lund. 

Studentlitteratur. (ISBN: 91-44-00185-1) 
28

 Bilaga nr 1, 2 och 3 
29

 Bilaga nr 4 och 5 
30

 Kvale, S. (1997) ”Till en förbättring av intervjurapporterna” In: Den kvalitativa forskningsintervjun. Pp 229-

250. Lund. Studentlitteratur. (ISBN: 91-44-00185-1) 
31

 Bilaga nr 1,2 och 3 
32

 Kvale, S. (1997) ”Validitetens sociala konstruktion” In: Den kvalitativa forskningsintervjun. Pp 207-228. 

Lund. Studentlitteratur. (ISBN: 91-44-00185-1) 
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3.1.2 Andra intervjufasen, enkätundersökning 
För att få direkt information om hur personal och medlemmar på Sportlife uppfattar den nya 

kollektionen gjordes det en enkätundersökning. Att göra en enkätundersökning för större 

grupper är den mest relevanta metoden enligt Steinar Kvale.
33

  

Detta gjordes dels på plats ute på Sportlifes klubbar, dels via intranätet hos Sportlife samt via 

sociala nätverk.
34

 De klubbarna enkätundersökningen gjordes på var Sportlife Exclusive, 

Sportlife Backaplan och Sportlife Frölunda. 

 

Enkäten fylldes i via internet och de som svarade var helt anonyma. Frågorna på enkäten är 

utformade utefter svaren som ledningen gett i sina intervjuer. Genom att se hur ledningen vill 

marknadsföra kollektionen kan man genom personalens och medlemmarnas svar se hur det 

ser ut i praktiken, d.v.s. om marknadsföringen nått ut.  

Enkäten utformades med dels flervalsfrågor samt frågor med en skala från ett till fem för att 

undvika ledande svar och för att få primär information.  

    

Personalen och medlemmarna fick olika enkäter att svara på, då de olika grupperna har olika 

roller för försäljning och marknadsföring. 

3.2 Reabilitet och validitet 
Då intervjumetoden har används under arbetet har det kommit direktinformation från de 

parter hos Sportlife såsom ledning, personal och medlemmar. Intervjuerna gjordes på två 

olika sätt. Anledningen till att det finns två intervjumetoder var för att få ett större omfång 

utav information till vår rapport.  

 

Intervjuerna för ledningen skedde via e-post och för medlemmar samt personal skedde de ute 

på Sportlifes klubbar, deras intranät och via sociala medier. Eftersom det inte varit möjligt att 

sitta ner och prata med varenda person och ställa eventuella följdfrågor är det en stor risk att 

information har gått förlorad, samtidigt som informationen sållats för vad som är nödvändigt i 

denna rapport.  

 

Även när enkätundersökningen gjordes på klubbarna ställdes frågorna muntligt till 

medlemmarna. Beroende på framtoning på de olika frågorna fanns det en risk att man kan 

styra frågeställningarna till ett visst svar. Frågorna skulle även ställas med en neutral 

framtoning. Dock får man räkna med den mänskliga faktorn att det kan blir en viss 

framtoning på frågorna ändå. 

När de muntliga enkätundersökningarna gjordes på klubbarna stod vi som studenter på 

klubbarna, inte som Sportlifes egen personal eller medlemmar. Detta för att få så 

sanningsenliga svar som möjligt. 

Undersökningen genomfördes på plats med varsin dator med den online baserade enkäten. 

Detta för att få tillgång till fler medlemmar och därav få en kvantitativ undersökning. Det 

fanns en problematik att få tag på medlemmar som var villiga att svara på enkäten genom 

andra metoder. 

 

Skulle man försöka att genomföra intervjuerna och enkätundersökningarna en gång till 

kommer man inte att få likadana svar som innan. Då det inte kommer att vara samma 

människor som svarar. Detta för att vid enkätundersökningen valdes det slumpartat ut olika 

                                                        
33

 Kvale, S. (1997) ”Tematisering och planering av en intervjuundersökning” In: Den kvalitativa 

forskningsintervjun. Pp 81-103. Lund. Studentlitteratur. (ISBN: 91-44-00185-1) 
34

 Bilaga nr 4 och 5 
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medlemmar beroende på vilka som befann sig på klubbarna vid den tidpunkten som 

intervjuerna genomfördes.  

Personalens frågor skickades ut via intranätet till alla Sportlifes anställda och har därför ingen 

kontroll över exakt vilka som svarat då enkäten är anonym. 

 

En ytterlige risk med att enkäten till personalen är att de inte svarar sanningsenligt då de är 

lojala mot sin arbetsgivare. Därför valdes metoden att skicka ut den via intranätet just så 

personalen kunde svara anonymt och inte behöva känna sig tvingade att svara så som 

Sportlife önskar. 

4 Resultat – empiri 
Här nedan följder de resultat som mottagits under intervjuerna och enkätundersökningarna.  

4.1 Resultat av intervjuer 
Metodvalet är uppdelat i intervjuer med ledning och enkätundersökning för medlemmar samt 

för personal. Genom informationen som kom in från de olika intervjuer och enkäter visar den 

hur Sportlife valt att marknadsföra sig och hur de uppfattas av de som befinner sig på 

klubbarna. 
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4.1.1 Resultat av intervjuer med ledning 
Här presenteras en sammanställning av de exakta svar som mottogs av ledningen. 

 

Varför ville ni utveckla en egen kollektion för träningskläder? 
Caroline: Dels för att få spridning på vårt varumärke men också kunna erbjuda våra kunder 

bra träningskläder till ett rimligt pris. 

 

Jenny: Vi ville skapa träningskläder utefter vad våra medlemmar önskat. 

Bra träningskläder och kvalité till rätt pris. 

 

Berna: För att erbjuda kunder kläder och möjligheten att köpa det på plats. 

Och att medlemmarna ska känna samhörighet med klubben i och med loggan. 

 

Hur tänkte ni när ni skapade kollektionen? Vilken målgrupp? Modeinfluerad? 
Jenny: Vi utgick inte efter en specifik målgrupp, utan ville skapa bra kläder i 

funktionsmaterial och som passar dem flesta. Glada färger som kännetecknar våra värdeord 

Glädje och Passion, och framför allt kläder som alla har råd med. 

 

Caroline: Kollektionen innehåller många olika typer av kläder vilket gör att den är framtagen 

för att passa många olika personer i olika åldrar och träningsintresse. Kläderna passar till all 

typ av träning, allt från BodyCombat till Yoga. 

 

Berna: Samarbete med designers på Alekuriren, eftersom Sportlife har en bred målgrupp så 

ville de utforma kläderna så att de passar de flesta. Kläderna ska representera glädje och 

energi. 

 

Hur vill ni att kollektionen ska uppfattas? 
Jenny: Vi vill att man ska känna sig bekväm och att det finns något för alla. 

 

Caroline: Snygga träningskläder med bra funktion till ett rimligt pris. 

 

Berna: Snygga, bekväma, tidsenliga, trendiga och ska passa alla. 

 

Gjorde ni en marknads undersökning innan ni påbörjade utvecklingen? Om ja, hur gick 

ni tillväga? 
Jenny: Nej 

 

Caroline: Nej 

 

Berna: Nej, ingen marknadsundersökning, utan vi gick på erfarenhet från tidigare försäljning. 

 

Vad var syftet med kollektionen? 
Jenny: Att erbjuda våra kunder ett helhetskoncept. Hos oss finner du allt – Träning, Kläder, 

vattenflaskor m.m. Du kan komma till klubben precis som du är och vi hjälper dig med allt. 

 

Caroline: Liknande svar som till fråga 1 samt att erbjuda ett bredare utbud på klubbarna av 

produkter för medlemmarna att köpa. 

 

Berna: Erbjuda medlemmarna kläder på plats. 
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Vilka olika marknadsstrategier har ni använt er utav? 
Jenny: Vi marknadsför direkt på klubb, i vår medlemstidning och vår egen personal 

 

Berna: Anställda ska prata om kläderna, instruktörerna ska prata om det på klasserna. 

 

Genom vilka säljkanaler har ni aktivt valt att gå? 

Har ni vänt er internt (instruktör, receptionist) med er marknadsföring, i sådana fall 

hur? 
Jenny: Se ovan 

 

Caroline: Hemsidan, Facebook och skyltar på klubbarna. 

Receptionspersonalen fick också jobba i receptionen i kläderna under en tid för att 

marknadsföra dem. 

 

Berna: Hemsida, nyhetsbrev, klubbinfo, Facebook och tävlingar. 

Använda anställda som modeller. Instruktörer ska prata om kläderna på klasserna 

 

Hur har ni gjort för att medlemmar ska köpa kläder från er istället för att gå till sin 

vanliga butik, t.ex. Stadium? 
Caroline: Inte mer än att vi tagit fram bra kläder som de kan köpa på samma ställe som de 

använder de på, det slipper alltså springa runt och leta efter kläder. 

 

Berna: Bättre priser och tillgänglighet. 

 

Hur ställer ni er inför att konkurrera med de redan etablerade märkena såsom Nike, 

Reebok? 
Jenny: Vi kan aldrig konkurrera med dem stora välkända märkena, och det är inte heller vårt 

mål. Däremot kan vi vara ett väldigt bra alternativ, med kläder som följer modet, kvalitén och 

framför allt till ett fantastiskt pris. 

 

Caroline: Vi satsar inte på att konkurrera med dessa märken. 

 

Berna: Kan inte konkurrera utan hitta en plats jämte, att hitta utrymme för oss. 

 

Har ni någon försäljningsplan, ex X antal sålda linnen inom första halvåret? 

Har ni haft eller kommer det komma olika typer av kampanjer för träningskläderna för 

medlemmarna? 
Jenny: Vi kommer erbjuda 20 procent till våra medlemmar vissa utvalda dagar. 

 

Caroline: Varje klubb som säljer kläderna har uppsatta mål för försäljningen av kläderna. Just 

nu är det 20 % rabatt på hela sortimentet. 
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4.1.2 Resultat av enkätundersökning med medlemmar 
Här nedan syns resultaten av den enkät som medlemmarna svarat på samt återkoppling till de 

svar ledningen gett under intervjuerna. 

 

 
 

 
Här visas det att det är jämt fördelat mellan könen under enkätundersökningen, vilket ger mer 

rättvisa svar för helheten av resterande frågor. 

 

 

 
Här är det övervägande svar på att medlemmarna visste om att Sportlife har en egen 

kollektion med träningskläder. 
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Bortsett från de medlemmar som inte hade någon vetskap om kollektionen var klubben det 

största forumet där kollektionen uppmärksammats.  

Därefter var det vänner, bekanta eller familj den största posten som medlemmarna fått sin 

vetskap ifrån.  

Dock har de sociala medierna såsom hemsidan, Facebook eller utskick inte haft stor påverkan 

till att medlemmarna har fått vetskap om kollektionen, vilket är en viktig källa för utveckling 

hos Sportlife då ledningen har en vilja att marknadsföra därigenom. 

 

 
 

Det visuella intrycket av kläderna på personalen har 52 % av medlemmarna uppfattat, medan 

48 % inte har sett kläderna på personalen alls.  

 

 

 
 

Det är endast 10 % som hört personalen prata om kollektionen.  
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Svaret “Jag har inte sett någon” betyder att medlemmen inte riktigt vet om hon sett någon 

reklam på klubben. Adderar man svaret “Nej” och “Jag har inte sett någon” som båda är 

negativ respons på om de sett någon reklam på klubbarna. 

 

 

 
 
Dam: Sportbh- 199 kr, Linne- (3 modeller) 199-229 kr, T-shirt– 229 kr, Shorts– 199 kr, Jacka– 399 kr.  

Herr: Linne– 199 kr, T-shirt– 229 kr, Jacka– 399 kr, Byxa 3/4– 249 kr, Shorts– 279 kr 

Unisex: Byxa – 279 kr.  

 

Övervägande tycker medlemmarna att det är ett bra pris för kollektionen. I spannet mellan 1-2 

var det endast 16 % som tycker kollektionen var för dyr.  

 

 

 
43% utav medlemmarna tycker att det är väldigt bra att kunna köpa nya träningskläder direkt 

på klubben.  
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Som svaren på enkäten visar har Sportlife en stor potentiell grupp som redan är positiva till 

kollektionen och är villiga att köpa. 

4.1.3 Resultat av enkätundersökning med personal 
Här nedan syns ett urval av svaren på enkäten som personalen svarat på samt återkoppling till 

de svar som ledningen gav under intervjuerna. 

 

 

 
 

 
Genom svaren från personalen ser man att det är flest kvinnor som är anställda hos Sportlife, 

då som instruktörer. Det är endast 4 % PT som svarat.
35

 Åldern på Sportlifes personal är låg 

då de flesta ligger i spannet <- 25 år. 

                                                        
35

 Sportlife (2005) PT – Personlig Träning http://sportlife.se/backaplan/default.asp?ID=318 [2012-04-30 kl 

11.14] 

http://sportlife.se/backaplan/default.asp?ID=318
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Resultatet på frågan visar att all personal inte har kännedom om att Sportlife har en egen 

kollektion för träningskläder. 

 

 

 
Övervägande av alla svarande svarade att de fick reda på det på klubben.  

Endast 6 % av all personal har fått reda på det genom intranätet. 

 

 

 
 

53% av personalen har inte sett någon reklam på klubbarna. 
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De flesta från personalen skulle kunna tänka sig att göra reklam för kollektionen men gör det 

inte. Endast 13 % gör reklam för den idag på sina klasser, sin PT-timma eller i receptionen.  

Dock är det 21 % som inte kan tänka sig att göra reklam. 

 

 

 
 

Ledningens största marknadsföringsstrategi är genom sin personal men utifrån svaren från 

personalen visas det att det inte nått ut tillräckligt. 

 

 

Dam: Sportbh- 199 kr, Linne- (3 modeller) 199-229 kr, T-shirt– 229 kr, Shorts– 199 kr, Jacka– 399 kr.  

Herr: Linne– 199 kr, T-shirt– 229 kr, Jacka– 399 kr, Byxa 3/4– 249 kr, Shorts– 279 kr 

Unisex: Byxa – 279 kr.  

 

90 % av personalen tycker att priset ligger mellan 3 - 5 på skalan, vilket betyder att större 

delen av personalen är nöjda med det pris som är idag. 
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En stor del av personalen, 44 %, har redan köpt och 49 % kan tänka sig att köpa från 

kollektionen.  

4.2 Sammanfattning av resultat 
Genom både intervjuer och enkäter kom det in primära svar över hur situationen på Sportlife 

ser ut idag gällande deras försäljning och marknadsföring av träningskollektionen. 

 

Ledningen startade kollektionen då det fanns en efterfrågan. Syftet med kollektionen var att 

Sportlife ville att deras anläggningar skulle erbjuda ett helhetskoncept där medlemmen kan 

komma som hon är och få hjälp med det hon behöver direkt på plats. Syftet var alltså inte att 

försöka konkurrera ut befintliga träningskläders märken utan tillgängligheten, priset och 

produkten är det som ska tilltala medlemmen. Ledningen vill att kollektionen ska uppfattas 

som snygg, trendig, bekväm och funktionell. 

 

Hos medlemmar och personal så ser man genom svaren att det finns stora 

utvecklingsområden som kan generera till ökad försäljning. 

Vetskapen om att en egen kollektion med träningskläder finns hos Sportlife är inte 100 % hos 

varken medlemmar eller personal. 

Både priset och att man har möjlighet att köpa kläderna direkt på klubbarna tycker större 

delen av både medlemmar och personal är positivt. 

Sportlife har hos både medlemmar och personal stor potential att öka sin försäljning då det är 

många som är intresserade och kan tänka sig att köpa produkter ifrån kollektionen.  
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5 Analys  
Här nedan syns analysen mellan de olika marknadsföringsstrategier och hur Sportlife skulle 

kunna använda dem utifrån den information som intervjuerna och enkätundersökningarna gett 

arbetet.  

5.1 De fyra P:na 
De fyra P:na är en väletablerad strategi inom marknadsföring. 

Sportlife har jobbat med alla de fyra P:na dock ej gått efter mallen för en 

marknadsföringsmix. 

 

Detta har Sportlife gjort som styrker teorin om marknadsföringsmixen. 

Produkt; Sportlife har utformat en kollektion med träningskläder som ska passa de flesta utav 

deras medlemmar. Kollektionen ska förmedla deras ledord som är glädje och passion. 

Pris; De har valt ett pris som alla medlemmar ska ha råd med. 

Plats; Försäljningen sker endast på Sportlifes anläggningar. 

Promotion; Ledningen har ett mål att nå ut genom all personal, sina klubbar, hemsidan, 

sociala medier, deras medlemstidning, nyhetsbrev och tävlingar.  

5.1.1 De femte P:et 
I den senare forskningen om marknadsföringsmixen har flera forskare tagit upp ett femte P, 

Personal. Sportlife styrker teorin om att personalen är viktigt i marknadsföringssyfte.  

 

Genom intervjuerna har det framkommit att personalen ska användas i marknadsföringssyfte. 

Ledningen vill att personalen ska visa upp kläderna både i receptionen och på sina pass. Via 

enkätundersökningen med personalen framkom det att uppfattningen inte är densamma hos 

personalen som ledning vill ha.  

5.2 Varuplacering  
Att ha rätt placering utav sina varor i en butik eller att rotera de ofta är en viktig del för 

marknadsföringen. Att ha en välorganiserad butik och varor som är tydligt placerade gör så att 

kunden får ett bra första intryck.  

 

Då Sportlife bl.a. marknadsför sina kläder direkt på klubben är placering utav kläderna viktigt 

att tänka på. Informationen från medlemmarnas enkätundersökningen styrker inte att 

reklamen nått ut tillräckligt. Majoriteten utav medlemmarna hade inte sett att det fanns någon 

reklam utav kläderna på klubbarna. 

5.3 Mun till mun – Word of mouth  
För att kunna skapa den relationen med kunden så hon pratar vidare om företaget i god ton till 

vänner och bekanta behövs det en bra personal. Ledningen i företaget ska se till att personalen 

jobbar åt samma mål och framför allt emot kundens bästa.  

Informationen som inkommit från intervjuer och enkäter kan inte styrka denna teori fullt ut då 

Sportlife inte nämnt att det jobbar på det här sättet.  

Dock har Sportlife valt att lägga mycket av sin marknadsföring via sin personal, som i sin tur 

kan leda till “mun till mun” mellan medlemmen och tredje part. 
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5.4 Vikten att ha en kvalitativ hemsida 
Att ha en väl fungerande hemsida för sina kunder kan leda till att företaget lättare får ut sina 

produkter. Kunderna kan själva hitta information om produkterna och genom att man har en 

hemsida anpassad för sina kunder kan företaget öka sin försäljning.  

Sportlifes ledning säger att de valt att lägga en del av sin marknadsföring via hemsidan. Idag 

på hemsidan finns ingen information om kollektionen med träningskläderna.
36

 Ser man till 

dagens läge så styrker inte Sportlife denna teori när det handlar om att ge information om sina 

träningskläder till medlemmarna. 

5.5 Benchmarking 
Benchmarking, intern som extern, är ett framgångsrikt sätt att förbättra resultaten inom ett 

företag eftersom marknaden förändras hela tiden. Därför är det klokt att välja denna strategi 

för att uppnå bästa möjliga praxis då man får viktig information från andra som leder till 

förbättring.  

Av den information som kommit in under arbetets gång från Sportlife genom intervjuerna och 

enkäter finns det inget hos dem som styrker denna teori. 

5.6 Att förstå sin målgrupp  
Kundfokus är ett måste för ett företag om det ska lyckas, att känna sin målgrupps vilja och 

begär är viktigt för att kunna erbjuda sina kunder de produkter de efterfrågar. Då är det 

aktuellt att göra kontinuerliga marknadsundersökningar då målgruppens behov, uppfattningar 

och beteende ändras. 

Det finns flera sätt att undersöka sin målgrupp genom tex fokusgrupper, frågeformulär, 

intervjuer, observationer och anonyma kunder. 

 

Enligt ledningen gjordes ingen marknadsundersökning inför klädkollektionen vilket betyder 

att det inte inkommit information som styrker denna teori hos Sportlife. 

5.7 Marknadsföringsansvarig 
För att få en lyckad marknadsföring så är det fördelaktigt att det finns en person som har 

ansvaret för marknadsföringen och PR. Det krävs att den personen har färdigheter inom 

området för att kunna driva avdelning med framgång. 

 

Genom intervjuerna med ledningen framgick det att det inte finns en person som själv har 

ansvaret för marknadsföringen utan alla hade likadana svar angående hur klädkollektionen 

skulle presenteras på klubbarna. Alltså finns det inget underlag som styrker teorin hos 

Sportlife.  

  

6 Slutsatser 
Under rapporten skulle syftet och forskningsfrågan besvaras: 

Syfte: Att öka försäljningen för ett företag med hjälp utav befintliga 

marknadsföringsstrategier. I denna rapport tillämpas detta på företaget Sportlife. 

 

Om Sportlife väljer att tillämpa en eller flera av de strategier som presenterats finns det stora 

möjligheter till en ökad försäljning av deras kollektion med träningskläder. 

                                                        
36

 Sportlife (2005) Hemsidan. http://www.sportlife.se [2012-05-08 kl 14.00] 

 

http://www.sportlife.se/
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6.1 Vilka marknadsföringsstrategier kan Sportlife använda sig utav? 
Genom informationen som inkommit under arbetes gång har Sportlife möjlighet att öka sin 

försäljning. De teorier som kan hjälpa Sportlife är de fyra p:na samt det femte p:et, 

varuplacering, mun till mun metoden, en kvalitativ hemsida, benchmarking, att förstå sin 

målgrupp och en marknadsföringsansvarig. 

7. Avslutande diskussion  
Här nedan kommer en diskussion som förts mellan oss som arbetat med rapporten. En del 

tankar har vi haft med oss från början av arbetet medan mycket har kommit upp under tiden 

samt när rapportens teori, resultat och analys skrivits klart. Eftersom två utav oss är personal 

och den tredje är medlem har vi haft många kommentarer under arbetets gång. 

 

När vi som är personal på Sportlife tänker på hur lite de faktiskt har marknadsfört sig till oss 

har vi sett stora potentialer till att kunna öka både försäljning men framförallt 

marknadsföringen utåt mot medlemmarna. Vi kunde se i enkäten att det fanns flera ifrån 

personalen som inte ens visste att Sportlife hade kommit ut med en egen kollektion med 

träningskläder. Att vi sedan ser ledningens vilja att just personalen ska vara en av de större 

marknadsförningskanalerna ut mot medlemmarna finns det ett stort glapp däremellan. 

 

Under arbetet och speciellt under enkätundersökningen med personalen ser vi hur det finns 

stor vilja hos personalen att göra reklam under sin arbetstid. Vi hoppas på att Sportlife här kan 

ta till sig flera utav våra metoder som innehåller just personalen såsom “de femte P.et” och 

“mun mot mun” strategierna. Att jobba med intern marknadsföring så att all personal strävar 

åt samma håll är något Sportlife bör göra för att i slutändan vinna på det. 

 

Intern benchmarking är en teori Sportlife borde överväga då det är en effektiv process. Som vi 

tidigare nämnt har vi en god insyn till företaget och vet därför att Sportlife i Jönköping har en 

bra försäljning utav deras träningskläder. Anledningen till att de har en bra försäljning är för 

att personalen pratar mycket om träningskläderna.  

Genom intern benchmarking är det lätt att få väsentlig information som leder till förbättring 

och därför kan det vara bra för övriga Sportlife att utföra denna process. 

 

Att de själva svarat att de utnyttjar sin hemsida till marknadsföring och att det nu i dagsläget 

inte finns någon information alls om kollektionen tycker vi är konstigt. Då Sportlife redan har 

en hemsida har de stora möjligheter att få medlemmarnas uppmärksamhet. 

I dagsläget finns det inga bilder på kläderna och Sportlife har en stor möjlighet att fråga sin 

personal om det finns några som vill ställa upp som modeller för plaggen. Då det finns många 

villiga personer i personalen att ställa upp som modeller för bilder som kommer läggas ut på 

hemsidan.  

 

Genom vår utbildning har vi i flera kurser fått kunskapen om att göra en grundlig 

marknadsundersökning innan man börjar med ett projekt. Den informationen man får är en 

bra grund att stå på vid ett nytt projekt. Sportlife har inte gjort någon utan endast gått på 

personliga erfarenheter. Vi tror att kollektionen hade kunnat bli ännu bättre genom en 

marknadsundersökning. Då man vet exakt vad medlemmarna söker för funktioner och stil i 

sina träningskläder. 
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När vi varit runt på klubbarna har vi sett att kollektionen exponeras väldigt olika.
37

 Dels pga. 

hur anläggningen ser ut och även beroende på vilken platschef klubben har. Vi har genom 

samtal med olika platschefer fått vetskap att de inte fått några större riktlinjer över hur 

kollektionen skall visas upp. Här finns det en stor utvecklingspotential för många av klubbar 

att kunna visa upp kollektionen på ett bättre sätt än vad det görs idag. 

 

Idag är Sportlife en av de ledande gymkedjorna och de expanderar hela tiden. Att de inte har 

någon anställd som marknadsföringsansvarig idag känns väldigt främmande för oss som vet 

hur viktigt det är med marknadsföring. Finns det en möjlighet för Sportlife att anställa en i 

just detta syfte tror vi att de har mycket att vinna. Vi tänker även att det i det här läget kan 

vara bra att rekrytera någon utbildad som inte jobbar på Sportlife idag. När man kommer in 

som ny ser man ofta saker med andra ögon än de som redan jobbar där.  

 

Att vi endast valde att ta med sju olika marknadsföringsstrategier var för att arbetet skulle ha 

en röd tråd igenom. Vi kan dock se i efterhand att det finns ytterligare teorier som hade passat 

in i vårt syfte och forskningsfråga. En sådan är t.ex. intern marknadsföring mot personalen. 

 

När vi sökte information för litteraturöversikten kunde vi ibland tycka att det var svårt att hitta 

relevant information för oss. Marknadsföring är ett ämne som hela tiden förändras beroende 

på hur samhället ser ut. I en utav böckerna vi haft under arbetet har det stått skrivet att internet 

är en framtida marknadsförningskana vilket vi tycker känns irrelevant i dagens samhälle.  

Mycket utav den nyare litteraturen är fortfarande inte godkänd forskning inom ämnet och det 

kommer hela tiden nya strategier vilket leder till att vi inte kunde använda oss utan av dem.  

 

Vi valde att göra intervjuer samt enkäter för att samla ihop så korrekt information som vi 

kunde få. 

Här valde vi även att ställa oss ute på klubbarna, då som studenter och inte som personal eller 

medlemmar hos Sportlife, för att kunna få svar från så många medlemmar vi kunde. Det var 

svårt att komma i kontakt med så många medlemmar som behövdes till enkätundersökningen 

annars.  

 

I efterhand kan vi se att några utav frågorna på enkäterna kunde uppfattas som ledande. Tex “ 

Tycker du det är bra priser på Sportlifes kollektion med träningskläder?”.  

Vi hade istället kunna formulera den på ett mer neutralt sätt såsom “Vad tycker du om 

priserna på Sportlifes kollektion med träningskläder?”.  

Till ledningens intervjuer borde vi haft med fler frågor framförallt angående produkterna och 

priset. 

 

Vi har genom denna rapport lärt oss mycket under arbetes gång. Både om marknadsföring 

men även om att söka fram information. Framförallt då genom böcker och vetenskapliga 

artiklar.  

Resultatet känner vi oss mycket nöjda med och vi hoppas att Sportlife kommer att ta till sig de 

strategier som vi presenterat för dem. I slutskedet av rapporten har vi tagit fasta på att 

Sportlife redan tagit till sig flera utav våra strategier för att marknadsföra sin kollektion med 

träningskläder.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Berna Inceouglu – Företagssäljare 
Genomfördes: 2012-04-10 

 

Varför ville ni utveckla en egen kollektion för träningskläder? 
För att erbjuda kunder kläder och möjligheten att köpa det på plats. 

Och att medlemmarna ska känna samhörighet med klubben i och med loggan. 

 

Hur tänkte ni när ni skapade kollektionen? Vilken målgrupp? Modeinfluerad? 

Samarbete med designers på alekuriren, eftersom sportlife har en bred målgrupp så ville de 

utforma kläderna så att de passar de flesta. Kläderna ska representera glädje och energi. 

 

Hur vill ni att kollektionen skall uppfattas? 
Snygga, bekväma, tidsenliga, trendiga och ska passa alla. 

 

Gjorde ni en marknads undersökning innan ni påbörjade utvecklingen? Om ja, hur gick 

ni tillväga? 
Nej, ingen marknadsundersökning, utan vi gick på erfarenhet från tidigare försäljning. 

 

Vad var syftet med kollektionen? 
Erbjuda medlemmarna kläder på plats. 

 

Vilka olika marknadsstrategier har ni använt er utav? 
Anställda ska prata om kläderna, instruktörerna ska prata om det på klasserna. 

 

Genom vilka säljkanaler har ni aktivt valt att gå? 

Har ni vänt er internt (instruktör, receptionist) med er marknadsföring, i sådana fall 

hur? 
Hemsida, nyhetsbrev, klubbinfo, facebook, tävlingar. 

Använda anställda som modeller. Instruktörer prata om kläderna på klasserna 

 

Hur har ni gjort för att medlemmar skall köpa kläder från er istället för att gå till sin 

vanliga butik, tex Stadium? 
Bättre priser och tillgänglighet. 

 

Hur ställer ni er inför att konkurrera med de redan etablerade märkena såsom Nike, 

Reebok? 
Kan inte konkurrera´utan hitta en plats jämte, att hitta utrymme för oss. 

 

Har ni någon försäljningsplan, ex X antal sålda linnen inom första halvåret? 

Har ni haft eller kommer det komma olika typer av kampanjer för träningskläderna för 

medlemmarna? 
Kan inte svara på det. 
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Bilaga 2 
Jenny Lundgren – Sverigechef 

Genomfördes: 2012-04-12 

 

Varför ville ni utveckla en egen kollektion för träningskläder? 
Vi ville skapa träningskläder utefter vad våra medlemmar önskat. 

Bra träningskläder och kvalité till rätt pris. 

 

Hur tänkte ni när ni skapade kollektionen? Vilken målgrupp? Modeinfluerad? 
Vi utgick inte efter en specifik målgrupp, utan ville skapa bra kläder i funktionsmaterial och 

som passar dom flesta. Glada färger som kännetecknar våra värde ord Glädje och Passion, och 

framför allt kläder som alla har råd med. 

 

Hur vill ni att kollektionen skall uppfattas? 
Vi vill att man ska känna sig bekväm och att det finns något för alla. 

 

Gjorde ni en marknads undersökning innan ni påbörjade utvecklingen? Om ja, hur gick 

ni tillväga? 
Nej 

 

Vad var syftet med kollektionen? 
Att erbjuda våra kunder ett helhetskoncept. Hos oss finner du allt –Träning, Kläder, 

vattenflaskor m.m. Du kan komma till klubben precis som du är och vi hjälper dig med allt. 

 

Vilka olika marknadsstrategier har ni använt er utav? 
Vi marknadsför direkt på klubb, i våran medlemstidning och vår egen personal 

 

Genom vilka säljkanaler har ni aktivt valt att gå? 

Har ni vänt er internt (instruktör, receptionist) med er marknadsföring, i sådana fall 

hur? 
Se ovan 

 

Hur har ni gjort för att medlemmar skall köpa kläder från er istället för att gå till sin 

vanliga butik, tex Stadium? 
Har inget svar på detta. 

 

Hur ställer ni er inför att konkurrera med de redan etablerade märkena såsom Nike, 

Reebok? 
Vi kan aldrig konkurrera med dom stora välkända märkena, och det är inte heller vårat mål. 

Däremot kan vi vara ett väldigt bra alternativ, med kläder som följer modet, kvalitén och 

framför allt till ett fantastiskt pris. 

 

Har ni någon försäljningsplan, ex X antal sålda linnen inom första halvåret? 

Har ni haft eller kommer det komma olika typer av kampanjer för träningskläderna för 

medlemmarna? 
Vi kommer erbjuda 20procent till våra medlemmar vissa utvalda dagar. 
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Bilaga 3 
Caroline Wejdle – Regionchef 

Genomfördes: 2012-04-17 

 

Varför ville ni utveckla en egen kollektion för träningskläder? 

Dels för att så spridning på vårt varumärke men också kunna erbjuda våra kunder bra 

träningskläder till ett rimligt pris. 

 

Hur tänkte ni när ni skapade kollektionen? Vilken målgrupp? Modeinfluerad? 

Kollektionen innehåller många olika typer av kläder vilket gör att den är framtagen för att 

passa många olika personer i olika åldrar och tränings intresse. Kläderna passar till all typ av 

träning, allt från BC till Yoga. 

 

Hur vill ni att kollektionen skall uppfattas? 

Snygga träningskläder med bra funktion till ett rimligt pris. 

 

Gjorde ni en marknads undersökning innan ni påbörjade utvecklingen? Om ja, hur gick 

ni tillväga? 

Nej. 

 

Vad var syftet med kollektionen? 

Liknande svar som till fråga 1 samt att erbjuda ett bredare utbud på klubbarna av produkter 

för medlemmarna att köpa. 

 

Vilka olika marknadsstrategier har ni använt er utav? 
 

Genom vilka säljkanaler har ni aktivt valt att gå? 

Har ni vänt er internt (instruktör, receptionist) med er marknadsföring, i sådana fall 

hur? 

Hemsidan, FB, skyltar på klubbarna.Receptionspersonalen fick också jobba i receptionen i 

kläderna under en tid för att marknadsföra dem. 

 

Hur har ni gjort för att medlemmar skall köpa kläder från er istället för att gå till sin 

vanliga butik, tex Stadium? 

Inte mer än att vi tagit fram bra kläder som de kan köpa på samma ställe som de använder de 

på, det slipper alltså springa runt och leta efter kläder… J 

 

Hur ställer ni er inför att konkurrera med de redan etablerade märkena såsom Nike, 

Reebok? 

Vi sattsar inte på att konkurrera med dessa märken. 

 

Har ni någon försäljningsplan, ex X antal sålda linnen inom första halvåret? 

Har ni haft eller kommer det komma olika typer av kampanjer för träningskläderna för 

medlemmarna? 

Varje klubb som säljer kläderna har uppsatta mål för försäljningen av kläderna. Just nu är det 

20% rabatt på hela sortimentet. 
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Bilaga 4 
Enkät för medlemmar 

Genomfördes: 2012-04-17 – 2012-04-22 

För att se närmare på svaren: 

https://docs.google.com/a/student.hb.se/spreadsheet/pub?key=0AmVjlev5FjpLdENGOEdxbD

hGVXM1RmVOSW5hdno0VHc&output=html 

 

 

https://docs.google.com/a/student.hb.se/spreadsheet/pub?key=0AmVjlev5FjpLdENGOEdxbDhGVXM1RmVOSW5hdno0VHc&output=html
https://docs.google.com/a/student.hb.se/spreadsheet/pub?key=0AmVjlev5FjpLdENGOEdxbDhGVXM1RmVOSW5hdno0VHc&output=html
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Bilaga 5 
Enkät för personal 

Genomfördes: 2012-04-17 – 2012-04-22 

För att se närmare på svaren: 

https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AmVjlev5FjpLdG5jckZUNmFIRjdaNjNkWk

dwcml6UlE&output=html 

 

 
 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AmVjlev5FjpLdG5jckZUNmFIRjdaNjNkWkdwcml6UlE&output=html
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AmVjlev5FjpLdG5jckZUNmFIRjdaNjNkWkdwcml6UlE&output=html
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Bilaga 6 
Ett urval av Sportlifes kollektion för träningskläder. 
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Bilaga 7 
Såhär hänger kollektionen ute på klubbarna. 

Sportlife Exclusive: 
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Sportlife Partille: 
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Sportlife Domkyrkan: 
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