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mellanmänskliga romantiska förhållanden.  

Avhandlingens tre stora teman är emotionell branding, kundupplevelser och 
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kundupplevelser baserar sig på kundens vilja att integrera varumärket i sitt liv och sin 
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1 INLEDNING 

Minnen skapas varje dag; vilka av dem som blir betydande och på långsikt de allra bästa, 

beror dock på många aspekter. Ofta har de allra bästa minnena att göra med något 

trevligt man upplevt - dessutom väcker de någon typ av känsla; såsom lycka, nostalgi, 

iver eller munterhet. De egna bästa minnena har skapats i situationer där jag träffat, en 

till mig, viktig person, under oförglömliga festligheter samt under stunder av personlig 

framgång. Det, som alla dessa exempel har gemensamt, är att de är fulla med emotion 

och handlar om upplevelser; händelser som medfört engagemang på flera plan genom 

att aktivera olika sinnen och känslor. Detta exempel är väldigt enkelt, men förklarar 

varför upplevelser även inom marknadsföringssammanhang så effektivt kan användas, 

samt varför de blivit ett så hett ämne inom området.  

Människor är emotionella varelser, vilket förklarar varför grunden för minnesvärdhet 

ligger i känsloladdade associationer. Känslor styr starkt människans handlingar och 

influerar beslutsfattandet; därmed bör de på allvar tas i beaktande även inom 

marknadsföringsarbete. Marknadsföringsstrategier, vars målsättning är att skapa 

känsloladdade relationer till konsumenter, kallas för emotionell branding. (Morrison & 

Crane 2007)   

Genom att aktivera konsumenter på ett känslomässigt plan, kan företag bilda 

emotionella relationer mellan sitt varumärke och sina kunder. Dessa 

varumärkesrelationer, med alla dess olika dimensioner och komponenter, kan i bästa fall 

leda till extremt höga grader av kundnöjdhet- och lojalitet samt positiv word-of-mouth. 

(Lemon & Verhoef 2016)  

Precis såsom i relationer mellan människor, finns det olika typer av förhållanden även 

mellan varumärke och kund.  Varumärkesrelationer kan till sin karaktär väldigt mycket 

likna de mellanmänskliga, och under vissa omständigheter kan de till och med utvecklas 

så långt, att de direkt kan jämföras med romantiska, kärleksfulla förhållanden. Denna 

extrema, och än så länge relativt ostuderade, form av varumärkesrelationer kallas för 

varumärkeskärlek. (Noel & Dwight 2013) 

Att använda emotionell branding och skapa känsloladdade relationer, det vill säga 

emotionella kundupplevelser, till kunder är effektivt då företagsframgång vill uppnås. 

Det är dock ett faktum, att dagens medvetna konsument kräver alltmer och har bred 

kunskap om marknaden; dessutom har hon enkel tillgång till information i princip när 
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och var som helst. Detta ställer till med utmaningar för företag, då 

marknadsföringsstrategier planeras och implementeras.  

Utgångspunkten till framgång ligger i att känna sina kunder; identifiera och förstå vad 

de egentligen eftertraktar och värderar. Enligt Morrison och Crane (2007) vill 

konsumenter idag vara med om underhållande upplevelser, som skapar minnen samt 

som engagerar dem på olika nivåer. Människor vill göra något mer än endast konsumera 

erbjudanden; de längtar efter att få emotionellt mervärde utav konsumtion av ett 

varumärke och tillfredsställelse utöver det materiella. (Consoli 2010) I teorin beskrivs 

kundupplevelser som minnesvärda och strikt personliga skeenden, som endast existerar 

i människans eget sinne och aktiverar henne rationellt, emotionellt, sensoriskt, fysiskt 

samt spirituellt. (Pine & Gilmore 1998; Verhoef m.fl. 2009)  

Emotionell branding, relationsmarknadsföring och kundupplevelser är alla 

väletablerade och väl utforskade områden inom marknadsföring. Studier har bland 

annat kommit fram till, att varumärkesrelationer bygger på ömsesidig interaktion mellan 

varumärke och kund; ifall emotionella anknytningar vill åstadkommas, bör de medföra 

någon typ av mening för bägge parter av förhållandet (Fournier 1998; Alvarez & Fournier 

2016). Dessutom har man kunnat identifiera olika typer av varumärkesrelationer och 

bevisat deras tendens till ständig utveckling (Fournier & Alvarez 2011). Kundupplevelser 

har identifierats som komplexa skeenden, som påverkas av flera olika aspekter och 

bygger på kundens förväntningar, attityder och värderingar (Pine & Gilmore 1998; 

Lemon & Verhoef 2016). Inom småföretagssammanhang är ämnesområdena dock ännu 

relativt ostuderade.  

I småföretag är marknadsföringen unik och i praktiken följs traditionella 

marknadsföringsteorier sällan; enligt Wägar m.fl. (2007) ligger de helt enkelt för långt 

ifrån den dagliga verksamheten. Inom mindre företag finns det dessutom ofta brist på 

resurser, både i form av till exempel pengar och kunskap, vilket ställer till med 

utmaningar då arbete med marknadsföring görs. Enligt Fillis (2002) kännetecknas 

småföretagsmarknadsföring speciellt av kreativitet och intuition samt bygger starkt på 

ägarens personliga nätverk.  

Det, som dessutom är väldigt typiskt för småföretagsmarknadsföring, är företagsägarens 

stora roll och påverkan; ägaren influerar i princip alla områden inom 

affärsverksamheten. Fastän den unika karaktären av småföretag kan ställa till med 

utmaningar, bör den dock inte automatiskt ses som ett hot eller som ett hinder för 
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framgång; enligt bl.a. Coviello m.fl. (2000) är den distinkta karaktären snarare en 

möjlighet på dagens dynamiska och föränderliga marknad. Uniciteten är dock en aspekt 

som bör tas i beaktande då marknadsföring i denna kontext studeras; att definiera ett 

varumärke, till exempel, behöver inte vara entydigt i småföretagssammanhang.  

Ett exempel på ett område, där det idag ligger enorm potential för småföretag är idrotts- 

och välmåendebranschen. Det råder en tydlig hälsotrend i samhället; att ta hand om sitt 

välmående genom att bland annat träna sin fysik samt vara medveten om sina kostvanor 

är något som dagens konsument alltmer värderar. Megatrenden inom idrott- och hälsa 

har medfört att branschen även i Finland tydligt vuxit under de senaste åren och ökat 

extremt i popularitet bland vanliga människor. (Helsingin uutiset 2016)   

Konkurrensen på marknaden är stenhård på grund av den rådande megatrenden samt 

faktumet, att både den offentliga och privata sektorn tävlar om samma kunder. 

(Manninen 2014) Småföretag är tvungna att konkurrera med stora kedjor och 

väletablerade varumärken eftersom antalet små aktörer så märkvärdigt vuxit inom de 

senaste åren.  Den hårda konkurrensen medför, å ena sidan, att småföretag ställs inför 

stora utmaningar; å andra sidan har de möjlighet att dra nytta av möjligheterna den 

dynamiska marknaden för med sig. Oberoende faktumet, att vanliga människor alltmer 

vill satsa på sitt välmående och investera i ett gymmedlemskap eller personliga 

idrottsinstruktörer, finns det fortfarande över två miljoner överviktiga människor i 

Finland. (Helsingin uutiset 2016) Enligt Manninen (2014) är det dessutom små 

segmenterade gym, som för tillfället dominerar trenderna.  

Denna avhandling bygger alltså på tre stora teman: emotionell branding, 

kundupplevelser och småföretagsmarknadsföring.  För att uppnå syftet med studien och 

i praktiken förstå hur småföretagens unicitet påverkar arbetet av byggande av ett 

varumärke, är det viktigt att se på relationerna mellan kund och småföretag. Då 

relationen studeras bör alla komponenter av småföretaget tas i beaktande och studera 

hur de förhåller sig till varandra; det vill säga själva företaget, dess varumärke och dess 

personal. Alla komponenter påverkar starkt på varumärkesimagen.  

1.1 Problemdiskussion   

Utmaningarna som småföretagare ställs inför då det gäller marknadsföringsarbete är 

viktigt att ta i hänsyn. De får nämligen en betydande mening på grund av konkurrensen 

med väletablerade och starka aktörer, som inte är utsatta för liknande utmaningar. För 

småföretag är förutsättningarna för att skapa djupa emotionella relationer till kunder 
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därmed helt annorlunda än för större aktörer, fastän konkurrensen ofta består av precis 

samma kunder.  

Speciellt under initialfasen av företagsverksamheten märks utmaningarna tydligt. I 

början av verksamheten har företag inte, till exempel, ännu haft tid att utveckla en stark 

image eller ett rykte; därmed har konsumenter varken bred kunskap om varumärket 

eller starka associationer gentemot det. Dessutom ställs företag inför press att så snabbt 

som möjligt få ut sitt varumärke på marknaden för att i tid kunna övertyga intressenter 

om deras trovärdighet och konkurrenskraft; därmed måste detta ofta ske samtidigt som 

tjänsteutvecklingen ännu är igång och olika interna processer fortfarande håller på att få 

sin form. (Bresciani m.fl. 2010; Petkova m.fl. 2008) Val av relevanta och effektiva 

marknadsföringskanaler behöver inte heller vara enkelt eller entydigt, i och med att 

differentiering från konkurrensen förutsätter innovativa, originella och kreativa 

marknadsföringsbudskap som dessutom i praktiken är realistiska att implementera. 

(Bresciani m.fl. 2010; Ojasalo m.fl. 2008) 

Emotionell branding samt kundupplevelser har fått betydligt mer uppmärksamhet i 

litteraturen då det gäller större företag; som sagt är områdena inom 

småföretagsamhetskontext relativt ostuderade. Även denna brist på teoretiskt material, 

kan ställa till med sina egna utmaningar då det gäller att planera kreativa och innovativa 

marknadsföringsstrategier inom småföretagskontext. (Bettiol m.fl. 2011; Coviello m.fl. 

2000). Det bör även tas i beaktande, att företagande ofta är en process, där ägaren lär 

sig med tiden; dessutom ofta genom misslyckanden. (Fillis 2002; Cope 2009).  

Eftersom avhandlingen så starkt fokuserar på fenomenet varumärkeskärlek, är det 

relevant att ta upp en viss frågeställning gällande byggande av varumärken i småföretag.  

Varumärkeskärlek är en extrem form av en djup och känslomässig relation mellan 

varumärke och kund. Det bildas på lång sikt och grundar sig på ofta förekommande 

interaktion mellan realtionsparterna (Batra m.fl. 2012; Carroll & Ahuvia 2006). Med 

andra ord, bygger kärleksfulla varumärkesrelationer på att parterna redan på en djupare 

nivå känner varandra, samt på ömsesidig respekt. Eftersom fallföretagen i denna 

avhandling ännu befinner sig i initialfasen av sin verksamhet, har de inte, om man utgår 

från teorin, haft möjlighet att utveckla djupa relationer till sina kunder. Därmed är det 

något som bör tas i beaktande då undersökningen planeras och utförs. Frågeställningen 

som måste tas upp blir alltså; är det möjligt för varumärkeskärlek att överhuvudtaget 

skapas mellan nystartade företag och dess nya kunder fastän varumärket ännu är nytt 

och okänt för konsumenten? 
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Det bör också noteras, att begreppet varumärke inom småföretagskontext starkt är 

förknippat med både företagsägaren och personalen; de representerar ju det synliga och 

fysiska som kunder kan relatera till.  Dessutom bygger småföretagsmarknadsföringen 

ofta på ägarens personliga relationer och sociala nätverk (McCartan-Quinn & Carson 

2005; Wägar m.fl. 2007). Med andra ord, är det alltså möjligt, att relationer mellan 

kunder, potentiella kunder och ägare eller företag redan i initialfasen av verksamheten 

existerar, vilket i sin tur kan påverka skapandet av emotionella relationer positivt.  

Varumärkesrelationer bygger på ömsesidighet; aktiv interaktion förs kontinuerligt och 

bägge parter får någon typ av mening utav relationen (Fournier 1998). För att på djupet 

kunna förstå hur kunder skapar emotionella relationer till ett småföretagsvarumärke bör 

därmed förståelse för relationens båda parter, det vill säga både varumärket och kunden, 

finnas.   

Utgångspunkten ligger i att förstå sig på kundens krav, behov, önskemål och värderingar; 

för att varumärket skall kunna interagera med kunden i ett förhållande och ge någon typ 

av mening, bör det först finnas djup kunskap om denne.  Känslor gentemot ett varumärke 

kan inte uppstå ifall kunden inte uppfattar och ser varumärket som en potentiell, pålitlig 

relationspartner. (Fournier & Alvarez 2012; Berry 2000) Dock är det även viktigt att 

företaget är medveten om sin egna personlighet och identitet för att kunna kommunicera 

relevanta budskap; utgångspunkten ligger i fastställandet av en tydlig vision och 

specifika värderingar.  

Mikroföretag, det vill säga småföretag med högst 10 anställda, är ett distinkt område 

inom småföretagsamhet. (Wägar m.fl. 2007) Eftersom avhandlingens fallföretag är av 

denna typ, bör deras specifika karaktär tas i beaktande då undersökningen utförs. Med 

beaktande av deras knappa resurser, blir varje satsning på marknadsföringsarbete 

betydelsefull; därmed blir det intressant att ställa följdfrågan till frågan om det 

överhuvudtaget är möjligt för nystartade företag att skapa varumärkeskärlek, nämligen 

vilka aktiviteter eller komponenter som bidrar till emotionella kundupplevelser.  

En forskningslucka finns även gällande användning av upplevelser som ett 

marknadsföringsverktyg då ett varumärke byggs upp. Enligt Pratap och Gutra (2016) 

krävs det tydligt mer forskning om på vilka sätt upplevelser påverkar 

informationssamlingen samt konsumtionsbeteendet hos kunder då det är frågan om nya 

varumärken som ännu är okända för konsumenter.  
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1.2 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med studien är att utveckla en teoretisk modell för emotionell 

branding genom att identifiera aktiviteter och dimensioner som skapar emotionella 

kundupplevelser. Fokusen kommer att ligga på småföretag, som befinner sig i 

initialfasen av sin verksamhet.  

Studien utförs på idrotts- och välmåendebranschen och går ut på att studera den 

specifika målgruppens förväntningar och krav samt jämföra dem med fallföretagens 

uppfattningar om sitt egna varumärke och sin verksamhet.  

Den teoretiska modellen som utvecklas skall förklara, hur nystartade småföretag på den 

specifika branschen har möjlighet att skapa emotionella relationer, som till och med 

kännetecknas av varumärkeskärlek.  

1.3 Avgränsningar 

Då marknadsföring i små mikroföretag studeras, finns det två stora teoretiska fält som 

bör uppmärksammas; det vill säga marknadsföring och entreprenörskap. Eftersom 

området små- och mikroföretagsamhet är väldigt lite studerat, är en avgränsning 

nödvändig. Denna avhandling har stark fokus på marknadsföring och därmed görs en 

teoretisk avgränsning mot teorier om entreprenörskap. 

En empirisk avgränsning har även gjorts gällande val av fallföretag; företagen är 

mikroföretag, det vill säga antalet anställda är högst tio, och drivs av ägare, som starkt är 

med och inblandade i den dagliga verksamheten. Denna typ av företag har valts med 

medvetet. För att få tillräckligt med perspektiv på forskningsproblemet har tre relevanta 

fallföretag, istället för endast ett, valts ut. 

Undersökningen kommer att utföras på idrotts- och välmåendebranschen; den 

geografiska avgränsningen har gjorts till södra Finland. Målgruppen för undersökningen 

består av företagens nuvarande och före detta kunder i åldrarna 24–70. För att 

åstadkomma ett reliabelt forskningsresultat består undersökningsmålgruppen dessutom 

av kunder av de båda könen. Deltagarna är valda enligt bedömningsurvalet, det vill säga 

de består av individer som anses vara speciellt intressanta gällande det specifika 

undersökningsområdet.  Alla intervjudeltagare valde att frivilligt ställa upp.  
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1.4 Presentation av fallföretagen 

De tre fallföretagen består av två stycken Crossfit-gym samt en privat näringsidkare, som 

arbetar som både fysioterapeut och personlig tränare. I nästa kapitel presenteras de 

utvalda företagen närmare. Även observationer över bland annat den rådande 

stämningen i utrymmena, samt bland ägarna och kunderna, beskrivs kort. 

Observationerna gjordes då företagen besöktes fysiskt eftersom möjligheten att bland 

annat följa med instruerade träningstillfällen gavs.  

1.4.1 Oskar Gruner  

Oskar Gruner är en 29-årig utbildad fysioterapeut, Wellness Coach (Fitness Academy of 

Finland) samt nästan färdig OMI- terapeut (Orthopedic Medicine International) och 

arbetar som privat näringsidkare i Kampin kiropraktikko i Helsingfors. (Gruner, ägare, 

1.3.2018; Kampin kiropraktiikka.fi) Officiellt startade företagesverksamheten i maj 

2017; innan det, hade Gruner dock hunnit arbeta i cirka fem år som en personlig tränare 

vid kedjegymmet Fressi i Helsingfors.  

Gruner är en egenföretagare men arbetar tillsammans med en samarbetspartner, 

kiropraktikern Juho Hynninen. Kampin kiropraktiikka lovar kunderna, bland annat, 

kostnadseffektivitet samt snabbverkande vård av hög kvalitet, som baserar sig på den 

nyaste undersökningen. (Kampin kiropraktiikka.fi) Förutom endast vid sin mottagning, 

tar Gruner även emot kunder vid ett utomstående gym. (Gruner, ägare, 1.3.2018, 

Kampinkiropraktiikka.fi) 

Företaget fick sin början på den nuvarande samarbetspartners initiativ. Hynninen, som 

Gruner redan från förut via gymmet han tidigare jobbade vid kände, kontaktade honom 

då ett utrymme i Kampin kiropraktiikka beviljades och stod tomt. Gruner erbjöds att 

börja driva sin egen verksamhet som fysioterapeut och personlig tränare; eftersom 

möjligheten erbjöds och tanken om bland annat större frihet och ekonomiska fördelar 

uppstod, tog Gruner emot erbjudandet. Kontakterna med den nuvarande arbetsgivaren 

var dessutom så goda, att Gruner visste, att ifall verksamheten inte kommer igång, kan 

han alltid gå tillbaka; därmed kändes risken med att starta eget inte heller 

anmärkningsvärt stor. (Gruner, ägare, 1.3.2018) 

Oskar Gruner bjuder sina kunder alltså både på tjänster både inom fysioterapi och 

personlig träning; sina kunder lovar han resultat speciellt genom professionalitet och 

djupt kunnande samt utnyttjande av utbildande vård- och träningsmetoder. Gruner 
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utbildar sig ständigt genom bland annat olika kurser för att se till att bjuda på relevant 

och aktuell information. En specifik målgrupp finns direkt inte; Gruner har kunder från 

båda könen i åldrarna 16 till över 70. (Gruner, ägare, 1.3.2018) 

1.4.2 Crossfit Myrsky 

Crossfit Myrsky grundades på våren 2017 av Ulla Keijama och Samuli Kallio. Ägarna 

tränade tidigare tillsamman på samma Crossfit- gym och kände varandra via det; Samuli 

fungerade som Ullas tränare. För båda ägarna, har idrott alltid spelat en stor roll i livet; 

Kallio spelade länge fotboll och skidade på hög nivå och har dessutom en stark bakgrund 

i styrketräning. Keijama har hållit på med olika grenar, såsom grupp- och styrketräning, 

hela sitt liv. Crossfit började Kallio år 2012; Keijama har tränat grenen i cirka tre år.  

(Ägarna Keijama & Kallio 14.3.2018) 

Förutom att vara skolad personlig tränare och Crossfit-tränare har Keijama en 

utbildning inom den tekniska branschen. Hon ansåg dock aldrig att hon gjorde det hon 

verkligen brinner för utan såg sig själv alltid hellre på idrotts- och välmåendebranschen.  

Efter att ha hittat Crossfit, som hon snabbt blev väldigt passionerad gentemot, beslöt hon 

sig att slutligen grunda ett eget gym; även på grund av uppmuntran hon fick av sin man.  

Ensam ville Keijama inte ta åt sig projektet och eftersom hon varit nöjd med Samulis stil 

att träna, bad hon honom med som affärspartner. Förutom att vara en utbildad Crossfit-

tränare, är Samuli även en licensierad idrottsinstruktör och personlig tränare. (Ägarna 

Keijama & Kallio 14.3.2018) 

 Företaget grundades då ett lämpligt utrymme hittades i Malm i Helsingfors. För tillfället 

har företaget ungefär 80 kunder. Förutom Keijama och Kallio, har gymmet en anställd, 

som arbetar som en assisterande tränare. (Ägarna Keijama & Kallio 14.3.2018) 

Crossfit Myrsky erbjuder sina kunder instruerade Crossfit-träningspass dagligen; 

dessutom har kunderna möjlighet att själva besöka gymmet och träna självständigt 

under specifika tidpunkter dagligen under så kallade open gym-  timmar. Såsom alla 

licensierade Crossfit- gym, ordnar Myrsky även så kallade On-ramp-kurser. Dessa 

kurser är nybörjarkurser, som alla måste gå för att överhuvudtaget få träna på ett 

Crossfit- gym. (Crossfitmyrsky.fi; ägarna Keijama & Kallio 14.3.2018)  

För att utföra den empiriska undersökningen och få all den relevant information som 

behövdes för avhandlingen, besöktes Crossfit Myrsky totalt tre gånger. Den första 

gången handlade främst om att presentera projektet samt att lära känna företagarna; 
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dessutom kunde det första intrycket av den fysiska miljön och rådande stämningen 

observeras. Under den andra gången, utfördes fokusgruppintervjun och under den 

tredje, personliga intervjun med ägarna.  

Det första intrycket kunde observeras, var att det fysiska utrymmet var stort och verkade 

professionellt på grund av ett mångsidigt utbud av utrustning. Reklamaffischerna, med 

bland annat företagets logo, på väggarna stödde dessutom intrycket av 

professionaliteten. Utrymmet var hall-aktigt och stödde associationer med grenen 

Crossfit; färgerna var jordnära, mörka och maskulina.  

Under den andra gången då gymmet besöktes, var ett träningspass på gång. Som en 

utomstående observatör, fick man ett intryck om att en god social stämning råder; alla, 

både medlemmar och tränare, verkade delta i träningen koncentrerat, passionerat och 

på eget initiativ. Dessutom kunde det observeras att människor hade det roligt 

tillsammans; de hjälpte, gav råd och stödde varandra samt såg glada ut. Aktiv interaktion 

mellan kunder sinsemellan samt mellan kunder och tränare kunde tydligt observeras.  

Den positiva och glada stämningen fortsatte även under fokusgruppintervjun. De 

intervjuade förde aktiv diskussion och stödde varandras kommentarer. Som tredje 

utomstående part, märktes att gruppen stod nära varandra; humoristiska och riktade 

kommentarer byttes och interaktionen byggde på positivitet och aktivt engagemang. Det 

var självklart att det var frågan om en grupp likasinnade människor, som hade ett 

intresse att dela med sig erfarenheter som flera gånger i vecka upplevs tillsammans på 

Crossfit Myrsky.  

1.4.3 Crossfit Tehdas 

Crossfit Tehdas ägs av Teemu och Miia Hämäläinen samt Jami Helkamo. Teemu och 

Miia är gifta med varandra; Jami känner de via Crossfit- gymmet de alla tre tidigare 

tränade vid. Alla ägare har en stark bakgrund inom idrott: Jami spelade länge fotboll på 

hög nivå medan Miia har en bakgrund i bland annat aerobics. Även Teemu spelade länge 

fotboll och höll på med judo, dessutom har en stark bakgrund inom styrketräning. 

Teemu har även erfarenhet som fotbollstränare. (Ägarna Hämäläinen m.fl., 15.3.2018) 

Crossfit Tehdas är inte företagarnas huvudsakliga sysselsättning eller inkomstkälla utan 

alla har, åtminstone för tillfället, sina egna karriärer och dagsarbeten. Idén till att starta 

eget kom från företagarnas missnöjdhet för gymmet de förr tränade vid; ingen kände att 

gymmet längre kunde erbjuda det de själva eftertraktade och värderade. Eftersom de 
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märkte, att missnöjdheten var ett större fenomen bland gemenskapen och att andra 

medlemmar även hade liknande känslor, såg de en marknadslucka och förstod att 

efterfrågan fanns; därmed beslöt de sig för att öppna eget. Passionen och kärleken 

gentemot idrottsgrenen Crossfit fungerade även som ett stort motiv; företagarna vill 

träna på ett gym där de får uppfylla sin egna vision om vad Crossfit enligt dem borde 

vara. (Ägarna Hämäläinen, 15.3.2018) 

Företaget grundades i augusti 2017 och har idag ungefär 100 medlemmar. För tillfället 

har gymmet ett utrymme i Korso, Vanda. Förutom ägarna, har företaget anställt två 

assisterande tränare, varav den ena även är fysioterapeut och den andra har specifik 

skolning inom tyngdlyftning. (Crossittehdas.fi; ägarna Hämäläinen m.fl., 15.3.2018) 

Crossfit Tehdas erbjuder sina kunder instruerade timmar nästan dagligen; dessutom har 

medlemmarna möjlighet att självständigt besöka gymmet på open-gym-timmar varje 

dag. Förutom vanliga träningspass, ordnar Tehdas specialtimmar, såsom 

kroppsunderhåll. Såsom alla Crossfit- gym, ordnar även Tehdas on- ramp- 

nybörjarkurser. (Crossfittehdas.fi; ägarna Hämäläinen m.fl. 15.3.2018) 

Även Crossfit Tehdas besöktes totalt tre gånger för att få ihop allt material. Det första 

besöket handlade om att presentera syftet av undersökningen till ägarna; samtidigt gavs 

möjligheten att följa med ett träningspass samt en tävling som för tillfället var i gång. 

Stämningen var energisk, glad och uppmuntrande; alla i utrymmet deltog med passion 

och interaktionen, både mellan medlemmar sinsemellan och mellan medlemmar samt 

tränare, var aktiv. Som utomstående fick man intrycket på att det var frågan om en grupp 

människor som njuter av att umgås med varandra och av att träna tillsammans; och som 

dessutom tar sin hobby på allvar. En känsla av gemenskap var tydlig och man kunde 

iaktta att kunder till exempel hjälpte till ägarna ifall det behövdes; klyftan mellan kund 

och ägare kändes liten. 

Under fokusgruppintervjun rådde en glad och energisk stämning. Hela 

intervjusituationen var laddad med humor och glädje; deltagarna ville dessutom väldigt 

gärna berätta om sina uppfattningar och erfarenheter. Diskussionen var aktiv och 

engagemanget stort; de intervjuade ville gärna dela med sig tankar sinsemellan. 

Fokusgruppen bestod tydligt av människor som trivs väl tillsammans och vill även 

uttrycka det för omgivningen; en viss stolthet över gymmet och den egna hobbyn kunde 

iakttas.  



 11 

Det fysiska utrymmet kändes modernt, nytt och sportigt. Utrymmet var hall-aktigt och 

bestod av, för grenen Crossfit, typisk och mångsidig utrustning. Som utomstående 

välkomnades man av ägarna väldigt bra från första början genom att bland annat bli 

bjuden på att delta på ett träningspass; den existerande gemenskapen kunde tydligt 

iakttas. Även djupintervjun med företagsägarna var avslappnad och diskussionsartad. 

Oberoende av att intervjun var lång och informationsrik, var stämningen positiv och 

bestod bland annat av en mängd humoristiska kommentarer. Som tredje part och 

observatör, var det självklart att personkemin mellan ägarna fungerar väl; det märktes 

att det är frågan om människor som bryr sig om varandra och har en gemensam passion.   
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2 EMOTIONELL BRANDING OCH 
VARUMÄRKESRELATIONER 

2.1 Emotionell branding – Utnyttja känslor i marknadsföringsarbete  

Ett begrepp för marknadsföringsstrategier, vars syfte är att vädja till konsumenternas 

känslor genom att engagera dem på ett emotionellt plan, är emotionell branding. 

Målsättningen med dessa strategier är att skapa djupa, starka samt långvariga relationer 

mellan varumärke och kund. (Berry 2000; Akgün m.fl 2013) Utgångspunkten ligger i att 

lägga till värde till erbjudanden genom att fokusera på att tillfredsställa kundens 

emotionella och symboliska behov förutom endast de funktionella. (Wright 2006, s. 

427–428) 

 Emotionellt varumärkesarbete baserar sig på att få konsumenten att förknippa ett 

varumärke med specifika känslor eller sinnestillstånd; på detta sätt skapas associationer 

och varumärket kan bli minnesvärt. (Bellman & Rossiter 2012) Ifall förkopplingar lyckas 

skapas, har kunden blivit involverad i den meningsskapande processen på en sensorisk 

och känslomässig nivå; olika sinnen och emotioner har aktiverats. (Akgün m.fl 2013)  

Enligt Thomson m.fl. (2005) skapas de djupaste relationerna till följd av starka och 

positiva emotioner, såsom känsla av passion, anknytning, intimitet och kärlek. 

Definitionen på emotionell branding varierar i litteraturen. Till exempel Morrison 

och Cranes (2007) samt Wright (2006, s. 145, 192) beskriver hur begreppet grundar sig 

på aktivering av konsumentens olika sinnen. Då kundengagemang sker på flera olika 

plan, bildas djupa känslor, vilka i sin tur skapar förutsättningar för känsloladdade, 

långvariga och intima varumärkesrelationer. Dessa relationer som går utöver endast 

materiell tillfredsställelse stärker, enligt Morrison och Crane (2007), konsumentens 

förtroende gentemot varumärket.  

Thompson m.fl. (2006) har en annorlunda utgångspunkt gällande synsättet på 

emotionell branding och betonar betydelsen av berättelser. Enligt författarna, kan 

marknadsföringsbudskap effektivt laddas med känsla ifall de kommuniceras till 

konsumenter i berättelseform; det handlar om en marknadsföringsstrategi som kallas 

för storytelling. En människa har lätt att lagra ny information i minnet, ifall det 

kommuniceras i berättelseform; därmed blir det även lätt att relatera till budskapet 

(Woodside m.fl. 2008). I praktiken kan metoden bland annat användas genom att 

berätta ett företags historia eller förklara företagets vision i form av en berättelse. Idag 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.457.995&rep=rep1&type=pdf
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är det dessutom vanligt att berättelser berättas genom att skriva blogginlägg eller 

uttrycka sig visuellt via olika sociala medier (Pearce 2015; Woodside m.fl. 2008).  

Akgün m.fl (2013) betonar hur det huvudsakliga syftet med emotionell branding alltid 

borde vara att integrera och blanda in varumärket i konsumenternas liv och identitet; 

enligt författarna ligger utgångspunkten i lyckad emotionell branding i att involvera 

konsumtion av varumärket i människans identitetsskapande process.  

Det finns vissa emotioner som människor typiskt utvecklar gentemot varumärken som 

resultat av känsloladdade marknadsföringsbudskap. Enligt Bellman och Rossiter (2012) 

är några av dessa bland annat känsla av kamratskap, samhörighet, nostalgi och kärlek, 

medan Berry (2000) betonar känslan av pålitlighet, affektion och närhet.   

Betydelsen av känslor inom marknadsföring kan bevisas genom att använda 

lyxprodukter eller, i förhållande till konkurrensen, dyra erbjudanden som exempel. Dyra 

produkter och tjänster konsumeras oberoende om ett billigare och rationellt sett bättre 

alternativ fanns till förfogande; konsumtion sker på grund av det symboliska mervärdet 

det ger, till exempel i form av unicitet eller prestige. (Consoli 2010; Bengtsson & Östberg 

2011 s. 25) Känslor kan även fungera som tröstande och stödgivande element inom 

köpbeslutsprocessen; osäkerhet och känsla av risk gällande konsumtion kan dämpas 

med hjälp av att koppla positiva känslor till varumärket (Morrison & Crane 2007). Enligt 

Wright (2006, s. 27) kan känslor dessutom användas för att övertyga vid 

konfliktsituationer mellan att vilja ha något och behöva något (Wright 2006, s. 217) Det 

är ett faktum, att människan tar i bruk känslor då logik, kunskap och information inte 

finns tillgängligt; rationalitet kompenseras med emotionellt tänkande (Morrison & 

Crane 2007).  

2.2 Synen på känslor och olika indelningar 

Emotioner och känslor har studerats enda sedan långt bak i historien och görs 

fortfarande; därmed är det logiskt att olika definitioner och synsätt finns. Det som 

forskare är överens om, är att emotioner existerar och att de har att göra med hur 

människan beter sig samt uppfattar sin omgivning.  (Morrison & Crane 2007)  

Consoli (2010) beskriver emotioner som mentala och psykologiska tillstånd, som är 

förknippade med olika känslor, tankar och beteenden hos 

människan.  Enligt Akgün m.fl. (2013) är emotioner mentala tillstånd av beredskap, som 

kan uppstå till följd av till exempel egna tankar eller utvärderande bedömningar av 
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händelser i omgivningen. Enligt dessa teorier, påverkas både kognition, handlingar och 

beteenden av känslor; detta i sin tur betyder att även beslutsfattandet är förknippat med 

emotioner.  (Akgün m.fl. 2013; Consoli 2010) 

De flesta teorier definierar emotion som respons på någon typ på stimuli, som leder till 

att människan reagerar på ett känslomässigt plan (Consoli 2010). Till exempel Romani 

m.fl. (2009) beskriver emotioner som resultat av någon typ av stimuli, som baserar sig 

på något som människan anser vara betydligt. Morrison och Crane (2007) beskriver hur 

emotioner kan studeras från två olika perspektiv; antingen ses de som resultat av 

kognitiv evaluering, som uppstått till följd av en viss stimulus, och som får sin form 

beroende på bland annat människans historia och personlighet, eller så ses de som 

psykologisk respons till stimulus, som är fullständigt oberoende av kognition och den 

enskilda individen. Tomkins (1981) presenterade påståendet om det första perspektivet, 

där kognition och emotion ses som två skilda, av varandra oberoende begrepp, medan 

bland annat Lazarus (1984) argumenterar hur de två fenomenen starkt är kopplade till 

varandra; enligt forskaren påverkas emotioner starkt av miljön och relationerna 

människan är omgiven av (Lazarus 1984). Enligt Lazarus (1984) påverkas utvecklingen 

av emotioner bland annat av människans värderingar och målsättningar.  Med andra 

ord, utvecklas emotioner enligt det första perspektivet på basis av bland annat 

människans egna tankar och upplevelser medan det andra utgår från att hög exponering 

av något, till exempel ett varumärke, räcker för att högre uppskattning 

och tycke gentemot det formas.   

Emotioner kan delas in i olika grupper; till exempel i primära, så kallade baskänslor, och 

sekundära, mer specifika känslor. Emotioner finns även av olika komplexitetsgrader; 

baskänslor som kan splittras upp i mindre kategorier och nyanser eller kopplas ihop till 

olika och mer komplexa kombinationer. En mycket använd teori om indelning av 

emotioner i sex stycken basemotioner är utvecklad av psykologen Paul Ekman (1996). 

Enligt Ekman (1996) är dessa emotioner rädsla, ilska, sorg, överraskning, lycka och 

avsky. Baskänslorna bör kunna läsas utifrån ansiktsuttryck. (Consoli 2010)   

Det finns dock även andra teorier om definition på baskänslor. Enligt behaviorismen 

består dessa av människan så kallade djurliga emotioner; emotioner som människan, 

som en levande varelse och djur, infött har för att överleva. Dessa känslor identifierades 

ursprungligen av behaviorismens fader, forskaren John Watson (1878–1958), och är: 

rädsla, raseri och kärlek. (Wright 2006, s. 173–174) 
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Det går att dela in emotioner även på basis av hur de påverkar beslutsfattandet. Achar 

m.fl. (2016) och Christensen (2014) delar in emotioner i två stora grupper enligt denna 

princip: i de integrerade (en. integral emotions) och de tillfälliga emotionerna 

(incidental emotions).  Integrerade emotioner skapas till följd av stimuli som har det 

huvudsakliga syftet att påverka beslutsfattande; till exempel marknadsföringsbudskap i 

form av reklam. Tillfälliga emotioner handlar, i sin tur, om emotioner som föds till följd 

av faktorer, som egentligen inte har att göra med det fattade beslutet, men som ändå 

påverkar det; till exempel frustration en människa upplever på grund något otrevligt som 

skett eller känsla av lycka till följd av en positiv upplevelse. Det är därmed 

sinnestillståndet de tillfälliga emotionerna leder till som influerar beslutsfattandet. 

(Christensen 2014).  Då köpbeteende studeras, är det viktigt att ta de båda 

emotionsgrupperna i beaktande; sällan är det endast en av dem som ligger som grund 

för fattade beslut. (Achar m.fl. 2016)  

Ännu ett sätt att dela in emotioner är att utgå från hur länge de varar; lång- och 

kortsiktiga emotioner. Ett exempel på en emotion som varar på långsikt är kärlek, medan 

ilska eller överraskning brukar vara typiska exempel på emotioner som snabbt brukar gå 

över. (Wilkins & Gareis 2005) 

2.2.1 Positiva och negativa emotioner 

En stor gruppindelning gällande emotioner och känslor går ut på att dela dem i positiva 

och negativa emotioner. Izard (2007) identifierar de positiva basemotionerna som 

intresse och glädje samt de negativa som sorg, ilska, avsky och rädsla. Yi och 

Baumgartner (2004) delar in negativa emotioner i fyra större grupper: ilska, 

besvikenhet, ånger och oro.  

Fredrickson (2001) delar in positiva emotioner i fem huvudgrupper: lycka, intresse, 

belåtenhet, stolthet och kärlek samt förklarar hur dessa kan leda till att en människa 

utvidgar sitt sätt att tänka eller agera. Känslan av lycka kan uppmuntra till vilja att leka 

och spela, gå utanför sitt bekvämlighetsområde samt till kreativitet; intresse 

uppmuntrar, i sin tur, till bland annat vilja till att äventyra, utforska samt uppleva något 

nytt. Till följd av belåtenhet kan en människa hitta lugn och tillfredsställelse i livet men 

samtidigt utveckla nya tankesätt och synsätt på omgivningen. Enligt Fredrickson (2001) 

uppmuntrar upplevd stolthet till vilja av att dela med sig information om sina egna 

framgångar samt längta efter och arbeta för att uppnå även större prestationer i 
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framtiden. Kärlek, i sin tur, kan leda till att människans vilja till att leka, spela, äventyra 

samt njuta av erfarenheter med dem hon älskar. (Fredrickson 2001) 

Enligt Fredrickson (2003) är det lättare att skilja mellan olika negativa emotioner än på 

positiva; ilska, rädsla och sorg, till exempel, är alla lättidentifierade emotioner, medan 

positiva emotioner såsom lycka och nöje kan vara svåra att skilja från varandra. Negativa 

emotioner är dessutom oftast lättare att läsa utifrån ansiktsuttryck; positiva emotioner 

identifieras närmast med hjälp av leende (Fredrickson 2003).  

Positiva emotioner kan främja människans välmående även på långsikt och leder, enligt 

Fredrickson (2003), med stor sannolikhet till att människan kommer att må bra även i 

framtiden. De kan upplevas väldigt starkt och till och med upphäva negativa emotioner 

(Fredrickson 2001, 2003). Fredrickson (2003) betonar även betydelsen av att sprida 

upplevda positiva känslor till den omringande miljön; enligt författaren har detta 

potential att göra gemenskaper tätare och starkare.  

Inom marknadsföringskontext kan det även vara bra att studera emotioner, som typiskt 

brukar associeras med reaktioner till marknadsföringsbudskap. Aaker m.fl. (1988) har 

gjort en indelning mellan positiva och negativa emotioner som uppstår till följd av 

reklam. Traditionellt har dessa endast delats in i fem stycken baskänslor, det vill säga 

rädsla, värme, humor, aktivitetskänsla (en. surgency) och irritation; Aaker m.fl (1988) 

för definitionen vidare genom att utveckla 16 positiva och 15 negativa känslor (figur 1).   

 Positiva och negativa emotioner som resultat av reklam  

(Aaker m.fl. 1998) 
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Även Wright (2006, s. 213) förklarar hur det finns vissa, både positiva och negativa, 

känslor som oftare står som grund för motivation till agerande; till exempel fattande av 

ett köpbeslut. Wright (2006, s. 213) identifierar dessa som ilska, stolthet, avundsjuka, 

svartsjuka, glupskhet, girighet, affektion samt nostalgi.  

2.2.2 Starka och svaga emotioner 

Starka emotioner brukar beskrivas som de emotioner som resulterar i någon typ av 

reaktion, leder till visst agerande, påverkar en människas beslutsfattande, kan indelas i 

mindre grupper samt som har studerats mest.  

De fem positiva baskänslorna: lycka, intresse, belåtenhet, stolthet och kärlek, som 

Fredrickson (2003) definierat, kan sägas vara starka på grund av deras tendens att leda 

till någon typ av agerande och till attitydförändringar. Enligt Thomson m.fl. (2005) 

består starka känslor av dem, som leder till att starka relationer till andra människor 

eller objekt bildas; exempelvis känsla av anknytning, passion, affektion och kärlek.  

Även starka negativa emotioner existerar. Lerner och Tiedens (2006) nämner ilska som 

en av de starkaste negativa emotionerna; enligt författarnas forskningar, upplevs den 

oftast jämfört med andra negativa emotioner samt påverkar starkt människans 

beslutsfattande och utvärderingar. Ilska har även tendens att fånga uppmärksamhet 

(Lerner & Tiedens 2006). Känslan av avsky, är en annan negativ emotion som Lerner 

och Tiedens (2006) identifierar som stark. Enligt Raghunatan och Tuan Pham (1999) är 

känslan av sorg en av de starkaste emotionerna eftersom emotionen tenderar att starkt 

påverka beslutsfattande gällande beslut som omfattar hög risk. Känslan av sorg sägs även 

kunna leda till att en människa vill göra ändringar i sina omständigheter och bidra till 

förändring (Lerner & Tiedens 2006).  

Enligt Romani m.fl. (2009) skapar människor allra lättast negativa känslor till följd av 

att inte tycka om något samt genom att känna ilska. Denna utgångspunkt kan också ses 

som ett sätt att identifiera starka negativa emotioner; dessa negativa känslor har makt 

och kan till och med ligga som grund för varumärkesrelationer. (Romani m.fl. 2009) 

De 15 negativa känslorna som Aaker m.fl. (1988) identifierat (Figur 1), kan identifieras 

som starka på grund av att de är resultat på utsatta reklambudskap och påverkar 

konsumtionsbeteende. Även emotionerna Wright (2006, s. 213) identifierat, till exempel 

avundsjuka och svartsjuka, kan läggas under samma kategori.    
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En av de rikaste och mest signifikanta emotionerna en människa kan känna och under 

sin livstid är kärlek. Under tiderna har fenomenet för forskare varit väldigt 

överväldigande och svårt område att forska i. Bäst kan begreppet beskrivas med hjälp av 

olika teorier och förstås genom att studera dess olika komponenter. (Bartels & Zeki 

2000) 

2.3 Kärlek 

Bartels och Zeki (2000) förklarar hur kärlek genom tiderna varit ett komplicerat 

fenomen som alltid varit överväldigande och svårt att forska i. I litteraturen ses kärlek 

som ett resultat av evolutionen och kan till och med tolkas som ett överlevnadssätt för 

människan (Fisher m.fl. 2016). Enligt Fisher m.fl. (2016) är det möjligt, att kärlek har 

uppstått med det huvudsakliga syftet att motivera människor till monogami och till att 

ingå partnerskap endast med en specifik människa åt gången.  

2.3.1 Olika definitioner 

Begreppet kärlek definieras i teorin lite olika beroende på forskare; det finns teorier som 

definierar kärlek som en enskild emotion, medan andra istället anser att det bör 

definieras som ett målinriktat och eftersträvat tillstånd, som resulterar i skapandet av 

olika emotioner (Aron m.fl. 2005).  

Sternberg (1986) definierar kärlek som en komplex helhet som utvecklas och uppstår 

både till följd av genetik, mänskliga instinkter samt socialt inlärda beteendemodeller. 

Bland annat Aron m.fl. (2005) tillhör dem forskare, som anser att kärlek är mer ett 

tillstånd än en emotion och leder till olika känslor såsom eufori och nöje. Batra m.fl. 

(2012) skiljer dessutom mellan kärlek som en emotion och kärlek som en relation; 

emotionen kärlek är en specifik, kortsiktig och tillfällig känsla förknippad med 

anknytning, medan relationen kärlek handlar om ett långvarigt förhållande som bygger 

på flera olika affektiva, kognitiva samt beteendemässiga upplevelser. Hazan och Shaver 

(1987) definierar romantisk kärlek som en anknytningsprocess, där affektiva 

förbindelser bildas mellan två fullvuxna individer; med samma princip som i relationer 

mellan barn och förälder. Även Wilkins och Gareis (2006) använder en liknande 

definition, som går ut på att kärlek gentemot andra människor utvecklas på basis av och 

till följd av människans upplevda barndomsrelationer.  

Även Fisher m.fl. (2016) betonar betydelsen av anknytning. Enligt författarna aktiveras 

en viss del av hjärnan, som är associerad med känsla av kärlek och samhörighet, först 
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efter att relationen pågått under en längre tid, med andra ord i minst åtta månader; enligt 

denna teori, stöder alltså känslor av anknytning känslor associerade med kärlek.  

Bartels och Zeki (2000) har en mer biologisk utgångspunkt och förklarar romantisk 

kärlek som ett affektivt tillstånd, som uppstår till följd av aktivering av specifika delar av 

hjärnan. Aktiveringen börjar då en människa ser ansiktet på den hon känner kärlek för 

och upplevs väldigt olika beroende på individ. (Bartels & Zeki 2000)  

Den kanske mest kända teorin är Sternbergs (1986) triangulära teori om kärlek. Enligt 

teorin, består kärlek av tre större komponenter som ligger som grund för kärleksfulla 

relationer. Beroende på hur de olika komponenterna förhåller sig till varandra, avgörs 

mängden och typen av upplevd kärlek i en relation. De tre komponenternas styrka beror 

på relationens karaktär, dess parter samt på hurudan betydelse de i relation med 

varandra har. Enligt Sternberg (1986) är de tre komponenterna: intimitet, passion samt 

engagemang. 

 Den triangulära teorin om kärlek 

(Sternberg 1986) 

Intimitetskomponenten består av känslor som kan sägas ligga som utgångspunkt för 

värme inom en kärleksfull relation. Dessa är till exempel närhet, samhörighetskänsla 

och känslan av att vilja hålla ihop. Komponenten inkluderar bland annat människans 

vilja av att uppleva lycka tillsammans med någon, dela med sig sitt liv samt sina ägodelar 

med någon annan, få samt ge stöd, känna ömsesidig förståelse samt känna viljan av att 

främja välfärden på personen man älskar. (Sternberg 1986) 

Den andra komponenten, passion, handlar om de krafter eller motiv, som leder till 

romans och fysisk attraktion. Denna komponent har sin grund i människans behov av 
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att längta efter anknytning och enighet med en annan människa med syfte att uppleva 

bland annat omvårdnad. (Sternberg 1986) 

Engagemangkomponenten går ut på människans beslut av att ingå en långvarig relation; 

man är dedikerad på att sätta personliga resurser i förhållandet, samt på långsikt 

engagera sig i det, med syftet att det skall fungera.  Enligt Sternberg (1986) spelar denna 

komponent en stor roll i och med att alla kärleksfulla relationer går igenom både upp- 

och nedgångar; denna komponent brukar vara den avgörande faktorn för att en relation 

på långsikt skall hållas upprätthållas. (Sternberg 1986) 

Enligt Sternberg (1986) finns bästa förutsättningar för kärleksfulla relationer mellan 

likasinnade individer. Det är ett faktum, att människor utvecklas med tiden i samband 

med att de växer, upplever och blir mer erfarna; därmed utvecklas även deras inställning 

och synpunkt på hur de uppfattar definitionen och värdet på kärleksfulla relationer 

(Sternberg m.fl.  2001). Enligt Sternberg m.fl. (2001) bildar människan en slags 

berättelse i sitt sinne, som motsvarar hennes uppfattning på en ideal kärleksfull relation 

och försöker finna en partner, vars berättelse liknar den egna. Individer med liknande 

”berättelser” kommer enligt Sternberg m.fl. (2001) att få den största tillfredsställelsen 

utav relationen.  

2.3.2 Olika typer och dimensioner av kärlek  

Ifall man utgår från anknytningsteorin som gåtts igenom innan, ingår det alltid både 

positiva och negativa känslor i kärlek; därmed existerar både hälsosam och ohälsosam 

kärlek. Typiska positiva känslor är bland annat förtroende, omtänksamhet och intimitet 

medan negativa kan, till exempel, bestå av svart- eller avundsjuka samt upp- och 

nedgångar i humöret. (Hazan & Shaver 1987) 

Enligt Sternbergs (1986) triangulära teori om kärlek, kan kärlek delas in i åtta stycken 

typer beroende på hur de tre komponenterna interagerar sinsemellan samt vilken 

betydelse de i en specifik relation får. Sternberg (1986) identifierar dessa åtta typer som: 

1) icke-kärlek (en. non-love), 2) tycke (en. liking) 3) blind förälskelse (en. infatuated 

love) 4) tom kärlek (en. empty love) 5) romantisk kärlek (en. romantic love) 6) 

kamratskap (en. companionate love) 7) enfaldig eller meningslös kärlek (en. fatuous 

love) och 8) fullständig eller fullbordad kärlek (en. consummate love). (Sternberg 1986) 

Icke-kärlek går ut på att ingen av de tre kärlekskomponenterna finns representerade i en 

relation; det handlar om till exempel största delen av människans vardagliga kompis- 
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och bekantskapsrelationer, som saknar djup och som närmast bygger på avslappnad 

interaktion. Förhållandet mellan ett gym och en medlem, som tränar sällan och främst 

på grund av den funktionella nyttan det medför, kan exempelvis kännetecknas av icke-

kärlek. Vänskapsrelationer får en större betydelse för människan på ett emotionellt plan 

och brukar identifieras som den andra typen av kärlek, det vill säga tycke. Inom denna 

typ av kärlek är intimitetskomponenten inkluderad medan passion och engagemang 

inte. (Sternberg 1986)  

Blind förälskelse kan förklaras enklast med fenomenet ”kärlek vid första ögonkastet”; 

denna typ av kärlek innefattar endast passion, medan intimitet och engagemang inte är 

representerade. En konsument kan, till exempel, känna blind förälskelse mot ett 

nyöppnat och trendigt gym, som av henne spontant uppfattas som idealt, fascinerande 

och intressant. Det som Sternberg (1986) kategoriserar som tom kärlek handlar i sin tur 

om förhållanden som inkluderar engagemang men saknar intimitet och passion. Ifall 

dedikationen inte är exceptionellt stark, ligger denna typ av kärlek väldigt nära icke-

kärlek. (Sternberg 1986) 

Romantisk kärlek definierar Sternberg (1986) som typen som består av en kombination 

av intimitet och passion; relationen baserar sig på både fysisk och emotionell 

dragningskraft mellan parterna. Romantiska varumärkesförhållanden kan existera till 

exempel till följd av att en kund starkt kan relatera till och känner emotionell anknytning 

till företagsägaren. Då kamratskap råder, finns både intimitet och engagemang, men 

passionskomponenten saknas; äktenskap, där den fysiska attraktionen dött ut är 

exempel på denna typ av kärlek; ett exempel från idrottsbranschen kunde vara ett 

långvarigt gymmedlemskap, som främst baserar sig på funktionell nytta, såsom pris.  

Enfaldig eller meningslös kärlek beskriver Sternberg (1986) med ett exempel, där han 

jämför typen kärlek med kortvariga kändisäktenskap, som ofta baserar sig på blind 

förälskelse; ett beslut om partnerskap görs men det bygger i princip endast på det fysiska. 

En kund som väljer att träna med en personlig tränare bara på grund av att det för 

tillfället i omgivningen anses vara trendigt, kan fungera som ett exempel på meningslös 

varumärkeskärlek. Denna typ av kärlek innefattar därmed en kombination på 

komponenterna passion och engagemang. (Sternberg 1986) 

Den sista typen av kärlek, som Sternberg (1986), identifierar är fullständig kärlek: 

idealtillståndet där alla komponenter finns representerade. Oberoende denna 

kombination komponenter, är det inte garanterat att relationen kommer att vara för 
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evigt; att uppnå detta tillstånd är mycket lättare än att upprätthålla det (Sternberg 1986; 

Alvarez & Fournier 2016) 

En annan viktig och grundläggande teori om kärlek baserar sig på den grekiska filosofin. 

Denna teori delar begreppet i fem olika kärleksstilar beroende på deras karaktär; varje 

kategori har även ett grekiskt namn. Agape representerar den första stilen och handlar 

om villkorslös och osjälvisk kärlek. Storage är den andra kategorin, och går ut på 

instinktiv, familjerelaterad kärlek, medan den tredje, philia, handlar om tillgivenhet 

mellan vänner. Eros representerar den fjärde kärleksstilen och det som identifieras som 

romantisk och passionerad kärlek. Den femte stilen, ludus, handlar om ”spel” i 

kärleksfulla relationer; parterna använder sig av olika taktiker, som kan jämföras med 

strategiskt spelande, med syfte att väcka intresse hos den andra parten. (Wilkins & 

Gareis 2006)  

Andra traditionella teorier om kärlek är utvecklade av bland annat Theodore Reik (1944) 

och Sigmund Freud (1922). Reik (1944) beskrev kärlek som människans längtan efter 

frälsning, medan Freud (1922) förklarade hur kärlek handlar om människans strävan 

efter att uppnå ett tillstånd av sitt ideala ego. (Sternberg 1986)  

2.3.3 ”Jag älskar dig!” – kommunikation och deklaration av kärlek 

Att deklarera sin kärlek för någon är en viktig del av kärleksfulla relationer. Det är dock 

ingen självklarhet att kärleksdeklarationer används; enligt Wilkins och Gareis (2006) 

känner människor ofta kärlek utan att egentligen uttrycka sina känslor till omgivningen. 

Att utläsa kärlek endast utifrån kroppsspråket är även svårt; kärlek är inte en emotion 

som, till exempel, går att utläsa från ansiktet (Aron m.fl. 2005).  

Kärlek kommuniceras genom att på olika sätt visa affektion gentemot den andra parten 

i förhållandet (Schoenfeld m.fl. 2012). Kärleksdeklarationer kan vara både verbala och 

icke-verbala; den mest typiska är naturligtvis det verbala uttrycket ”jag älskar dig” 

(Wilkins & Gareis 2006). Enligt Hertenstein m.fl. (2006) är beröring ett centralt sätt att 

visa kärlek gentemot någon eller något och förklarar, hur det framkallar mer positiva 

emotioner än kommunikation med hjälp av endast, till exempel, ansiktsuttryck.  

En erkänd teori gällande kommunikation av kärlek kan anses vara Chapmans (1992) 

teori om de fem kärleksspråken. Enligt teorin, existerar det fem olika kärleksspråk som 

parterna i ett romantiskt förhållande använder: 1) ord av bekräftelse; såsom att ge 

uppmuntrande kommentarer till den andra parten, 2) kvalitetstid; det vill säga spendera 
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tid tillsammans, 3) gåvor; givandet av fysiska gåvor, som kan ses som symbol för 

affektion, 4) tjänster; erbjuda hjälp då det behövs samt 5) fysisk kontakt. (Egbert & Polk 

2006) Enligt Egbert och Polk (2006), har människor olika preferenser gällande de olika 

språken och använder samt reagerar på kommunikation av dem på olika sätt; två 

gymmedlemmar kan, till exempel uttrycka sitt tycke gentemot ett specifikt företaget på 

helt olika sätt. En gymmedlem kanske uttrycker sina känslor genom att föra aktiv 

interaktion med personalen medan en annan genom att aktivt och mångsidigt utnyttja 

olika tjänster som erbjuds.  Hur kärleksdeklarationer uppfattas beror även mycket på 

personen i fråga (Wilkins & Gareis 2006).  

Att kommunicera sin kärlek till sin partner, tenderar att förekomma oftare i nya 

förhållanden (Wilkins & Gareis 2006). Enligt Wilkins och Gareis (2006) finns även 

skillnader mellan kön gällande hur kärlek uttrycks; män vill uttrycka sin kärlek gentemot 

sina partners i början av förhållandet, medan kvinnor tenderar att göra det lättare i redan 

utvecklade, stabila relationer. Detta kan förklaras med männens tendens till att knyta 

förhållanden som kännetecknas av eros och ludus, medan relationer kvinnor satsar på 

mer har fokus på philia (Wilkins & Gareis 2006). Enligt Schoedes m.fl. (2012) tenderar 

kvinnor att kommunicera kärlek tydligare än män.  

2.3.4 En stark emotion 

Att uppleva kärlek får alltid en betydande roll i en människas liv. Känslan av kärlek, kan 

leda till ett antal olika positiva känslor, såsom eufori, nöje och njutning; detta i sin tur 

förklarar varför den andra parten i en kärleksfull relation uppfattas som så nödvändig 

samt varför det råder vilja av att skydda förhållandet. (Aron m.fl. 2016; Fisher m.fl. 2016) 

Orsaken till varför kärlek är, såsom Aron m.fl. (2016) definierar, ett eftersträvat tillstånd 

kan även förklaras rent biologiskt; det är bevisat att känsla av kärlek frigör olika så 

kallade ”må-bra”-hormoner, såsom dopamin, som i sin tur genererar en mängd olika 

positiva känslor. (Aron m.fl. 2016; Fisher m.fl. 2016). Romantisk kärlek kan märkvärdigt 

påverka en människas beteende; det kan till exempel uppmuntra och upphetsa men även 

bland annat uppröra och besvära (Bartels & Zeki 2000).  

Fisher m.fl. (2016) jämför kärlek med beroendeförhållanden och definierar begreppet 

romantisk kärlek till och med som ett naturligt beroendeförhållande. Även bland annat 

Peele och Brodsky (1976) förklarar hur passion, som starkt är förknippat med kärlek, 

följer ett väldigt liknande mönster som beroende (Sternberg 1986). Enligt Peele och 

Brodsky (1976) aktiveras samma delar av hjärnan då en människa upplever känslor av 
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passion och då hon befinner sig i ett beroendeförhållande. Dock måste det betonas, att 

kärlek som ett beroende oftast ses som något positivt till skillnad från 

beroendeförhållanden till, till exempel, droger eller alkohol (Fisher m.fl. 2016).  

2.4 Varumärkesrelationer  

“Consumers do not choose brands, they choose lives” (Fournier 1998, s. 367). Detta citat, 

utvecklat av Susan Fournier (1998), den erkända forskaren inom 

relationsmarknadsföring, inleder kapitlet genom att beskriva den grundläggande 

principen gällande varumärkesrelationer; människan vill ingå meningsfulla relationer 

med varumärken som är en del av deras liv (Bengtsson & Östberg 2011, s. 68; Thompson 

m.fl. 2006).  

Teorierna om varumärkesrelationer har sitt ursprung i psykologin och sociologin och 

baserar sig därmed på hur människor ingår relationer med andra människor (Bengtsson 

& Östberg 2011, s. 69). De jämförs ofta med mellanmänskliga relationer; på liknande sätt 

som människan som en emotionell och social varelse sätter mycket tid på att skapa 

relationer med människor i sin omgivning, vill hon även bygga förhållanden till olika 

varumärken som finns i hennes vardag (Amnéus 2011, s. 34; Esch m.fl. 2006; Fournier 

1998). Enligt Aggarwal (2004) skapar människor lättast relationer till varumärken som 

påminner om de mellanmänskliga relationerna i deras liv; därmed bygger de även på 

liknande normer och regler som anses viktiga inom sociala relationer. 

Varumärkesrelationer handlar om att skapa emotionella anknytningar mellan 

varumärke och konsument genom att få konsumenter att integrera varumärket i sina liv. 

Relationer är processer som ständigt utvecklas och kan därmed även ändra form med 

tiden (Fournier 1998). Utgångspunkten i att förstå varumärkesrelationer ligger alltid i 

att förstå kunden på ett djupare plan; bland annat hennes personlighet, motiv, attityder 

och avsikter och för att förutsättningar för varumärkesrelationer skall finnas, bör 

kundernas krav, behov och värderingar förstås. (Fournier 1998; Fournier & Alvarez 

2012; Berry 2000; Akgüni 2013) 

Då en varumärkesrelation byggs upp, är det frågan om en värdeskapande och ömsesidig 

process, där både varumärket och konsumenten deltar; för att en relation kan skapas och 

även upprätthållas, behövs bägge parter lika mycket (Thompson m.fl. 2006) Därmed blir 

konsumenten en aktiv och entusiastisk del av den meningsskapande processen 

(Amnéus 2011, s. 34; Fournier 1998; Thompson m.fl. 2006). Från företagets sida, är 

syftet att låta konsumenten ge varumärket en mening för sig själv, det vill säga bli 
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övertygad om varför det kan införa mervärde i hennes liv. (Amnéus 2011, s. 34; Fournier 

1998)  

För att en varumärkesrelation skall vara stark och långsiktig, bör interaktionen mellan 

parterna vara aktiv: kontakt mellan varumärke och kund måste ske ofta och med hjälp 

av olika typer av varumärkesrelaterade aktiviteter. Dessutom är det avgörande, att både 

varumärket och kunden är dedikerade till att investera egna resurser i relationen och ta 

den på allvar; bägge parter har gjort beslutet att stöda den andra parten och känna 

åtminstone viss grad av lojalitet gentemot det. (Fournier 1998; Keller 2009) 

 Ett viktigt synsätt på varför varumärkesrelationer skapas har konsumentens 

identitetsskapande som utgångspunkt; enligt teorin vill konsumenter skapa 

förhållanden till sådana varumärken, som enligt dem stöder sättet man ser på, alternativt 

skulle vilja, se sig själv. (Bengtsson & Östberg 2011, s. 60) Enligt Akgüni (2013) och 

Fournier (1998) handlar detta om att uppnå en vision om att leva enligt det ”ideala jaget”. 

Enligt Fournier (2008) kan dock även funktionell nytta ligga som grund för djupa och 

långvariga varumärkesrelationer för dagens informerade och medvetna konsument.   

För att starka relationer kan uppstå, bör företagens marknadsföringsbudskap vara 

emotionella och förknippade till konsumentens värderingar. (Berry 2000; Thompson 

2006) Enligt Thompson m.fl. (2006) uppstår känsloladdade anknytningar effektivast då 

marknadsföringsstrategierna grundar sig på att ge konsumenten en känsla av empati och 

förståelse av dennes liv, önskemål och målsättningar; det är viktigt att företaget visar att 

det verkligen bryr sig om kunden.  Positiva känslor om den sociala gemenskapen 

omkring varumärket bör även kommuniceras till konsumenten ifall man vill att hon får 

förutsättningar och vilja att bli en del av den. (Thompson m.fl. 2006)  

Förutom att endast föra interaktion med företaget, är kommunikation mellan 

konsumenter sinsemellan även en viktig del av den värdeskapande processen eftersom 

det kan bidra till en känsla av gemenskap. (Thompson m.fl. 2006) Kommunikationen 

mellan konsumenter är oftast något som företaget inte själv fullständigt kan kontrollera; 

dock kan det bidra genom att bland annat skapa forum och kanaler, som möjliggör 

interaktion mellan konsumenter. (Morrison & Crane 2007)  

Det finns även teorier, som beskriver hur relationer kan uppstå till följd av hög 

exponering; enligt Sternberg (1986) är det väldigt sannolikt att ifall en människa ofta 
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utsätts för en viss annan individ eller objekt, finns det väldigt bra förutsättningar för att 

en emotionell relation skapas.  

Precis såsom mellanmänskliga förhållanden, varar inte varumärkesrelationer alltid 

evigt, utan även avbrytas (Fournier 2014; Veloutsou & Moutinho 2009) En 

varumärkesrelation kan exempelvis brytas till följd av att kunden flyttar och inte på 

samma sätt har möjlighet att konsumera varumärket, eller till exempel på grund av att 

ett bättre alternativ från en konkurrent hittas. Dessutom kan relationen bland annat ta 

slut, ifall kunden känner sig missnöjd, vilseledd eller inte längre anser att varumärket 

står i enlighet med de personliga värderingarna. Även varumärket kan ta initiativ att 

avbryta relationen; till exempel ifall företagsstrategin ändrar och fokus i fortsättningen 

vill läggas på helt nya marknader. (Fournier 2014) 

2.4.1 Byggstenarna i en varumärkesrelation  

Eftersom en varumärkesrelation utformas på basis av dess bägge parter bör relationer, 

enligt Alvarez och Fournier (2016) åskådas från tre olika perspektiv: relation mellan 

varumärke och kund, varumärke som relationspartner samt konsument som 

relationspartner. Enligt författarna ligger en existerande och väl kommunicerad 

varumärkespersonlighet som grund för att ett varumärke kan uppfattas som en seriös 

relationspartner, medan så kallade anknytningsstilar spelar den största rollen från 

konsumentens sida; dessa komponenter kan ses som förutsättningen och basen för 

varumärkesrelationer.  

Anknytningsstilarna förklarar hur en människa inställer sig både mot sig själv och den 

andra parten som relationspartner. Anknytningsstilarna delas in i två grupper: ångest 

(en. anxiety) och undvikande (en. avoidance). Den första stilen beskriver hur en 

människa uppfattar sig själv förtjäna kärlek, medan den andra på hur pålitlig och 

tillgänglig hon uppfattar en annan människa i ett förhållande att vara.   

Styrkan på en varumärkesrelation samt dess kvalitet kan studeras genom att ta vissa 

komponenter i beaktande. I ett interaktivt förhållande influeras relationen bland annat 

av hur bra bägge parter tar varandra i beaktande och följer gemensamma relationsregler; 

konkreta faktorer är till exempel förmågan att förlåta varandra, visa respekt och göra 

kompromisser. (Fournier 2008; Alvarez & Fournier 2016) En varumärkesrelation av hög 

kvalitet ger även alltid någon typ av mening för de båda parterna; dessutom bör en äkta 

känsla av tillfredsställelse och lycka råda (Fournier 1998). Enligt Keller (2009) kan 

styrkan på varumärkesrelationer även mätas genom att bland annat studera graden av 
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anknytning, lojalitet samt känslan av gemenskap mellan konsumenter. Enligt Alvarez 

och Fournier (2016) kan relationskvaliteten även studeras genom att granska hur intimt 

och ömsesidigt förhållandet är.  

Enligt Fournier och Alvarez (2012) har ett populärt varumärke de starkaste 

förutsättningarna att knyta djupa varumärkesrelationer till konsumenter. Förtroende 

ligger som grund för popularitet; konsumenter måste uppfatta att de kan lita på 

varumärket. Dessutom krävs tydlig differentiering samt relevans (Fournier & Alvarez 

2012). Enligt författarna bjuder de mest populära och därmed även starkaste 

varumärkena dessutom på en äventyrsdimension; de bjuder på något spännande och 

nytt för kunderna. Denna spänningsdimension syns till exempel i 

varumärkesförhållanden som Fournier (1998) direkt jämför med förälskelser (en. 

flings). Olika varumärkesrelationer behandlas närmare i avsnitt 2.4.2.  

Enligt Alvarez och Fournier (2016) kan det vara svårt att bygga upp och upprätthålla en 

fullständigt positiv och varande varumärkesrelation på dagens marknad. Det är 

dessutom möjligt att relationer, som till början varit positiva, med tiden utvecklas till 

negativa (Alvarez & Fournier 2016). Enligt Alvarez och Fournier (2016) kan detta till 

exempel ske till följd av upplevd besvikelse en konsument känner ifall ett varumärke inte 

lever upp till förväntningar eller på andra sätt bryter förtroendet.  

En relation mellan varumärke och kund influeras lika mycket av kundens karaktär och 

personlighet som av varumärkets identitet; dessutom påverkas relationen både av 

kundens egna tankar om varumärket samt hur hon upplever att varumärket inställer sig 

emot henne (Fournier & Alvarez 2012).  

2.4.1.1 Varumärket som partner 

Enligt Anggraeni och Rachmanita (2015) krävs det att ett varumärke har en 

varumärkespersonlighet för att en relation mellan varumärke och människa kan bildas; 

ett fenomen som kallas för antroprofonism (Fournier 1998; Alvarez & Fournier 2016). 

Begreppet innebär att varumärket ges vissa personliga karaktärsdrag, vilket medför att 

det kan uppfattas som en fysisk person; detta möjliggör i sin tur att konsumenter kan 

relatera till varumärket (Wright 2006, s. 429).  

Enligt Wright (2006, s. 429) ligger varumärkespersonligheten som grund för ett starkt 

varumärke. Den ger dessutom förutsättningar för att varumärket kan integreras i 

konsumentens identitetsskapande process och göra det en del av hennes personliga liv 
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(Anggraeni & Rachmanita 2015). Enligt Alvarez och Fournier (2016) utvecklas en 

varumärkesrelationen effektivt till följd av personifiering i och med att kunden till följd 

av det har mycket lättare att se varumärket som en seriös och aktiv relationspartner.  

I teorin sker personifieringen genom att ett företag försöker uttrycka och visa sin 

varumärkespersonlighet till kunder. I praktiken innebär detta, att man med hjälp av 

olika marknadsföringsaktiviteter uttrycker varumärkets värderingar och principer till 

konsumenter. Personifiering kan också ske som resultat av en konsuments personliga 

minnen med ett varumärke och en äkta person hon associerar med det, till exempel en 

släkting eller vän. (Fournier & Alvarez 2012) Det är även möjligt att konsumenter skapar 

starka relationer direkt till företagsägaren eller personalen, vilket kan leda till att 

företaget direkt associeras med dem; även detta kan därmed fungera som form av 

personifiering.  

Före en varumärkespersonlighet kan kommuniceras till konsumenter, måste den vara 

noggrant identifierad; företaget måste på djupet känna vem de är och hur de tänker. 

Enligt Fournier och Alvarez (2012) kan, till exempel, personlighetsteorin ”the Big Five”, 

utnyttjas. The Big Five beskriver personlighetens olika dimensioner, genom att 

identifiera fem huvudsakliga karaktärsdrag: öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, 

behag och neurotiskhet (Lebowitz 2016).  

Det finns även teorier som anser, att personifiering inte alltid behöver vara nödvändigt 

för att varumärkesrelationer kan skapas; enligt till exempel Fournier (2008) är det 

viktigare, att det specifika varumärket spelar en viss roll i kundens liv. Då bygger 

relationen mer på praktiskhet och ger främst rationell samt funktionell mening för 

människan i fråga.   

Precis såsom människor med tiden utvecklas och förändras, måste även varumärket göra 

det; varumärkespersonligheten måste vara enhetligt med rådande trender och kundkrav. 

Ifall ett företag lyckas utveckla sitt varumärke på ett idealt sätt i takt med de varierande 

marknadsomständigheterna, är det möjligt att uppnå varumärkeslojalitet som till och 

med varar från generation till generation (Wright 2006, s. 429) 

Beroende på hur varumärket i en relation med kunder agerar, evalueras även dess roll 

som relationspartner. Fournier (1998) definierar fem avgörande komponenter: 1) 

varumärket lyckas övertyga att det har positiva känslor och attityder gentemot kunden 

samt klarar även av att uttrycka dessa, 2) kunden uppfattar varumärket som en pålitlig 
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och rättvis partner, 3) kunden anser att varumärket följer gemensamma relationsregler 

4) kunden kan lita på varumärket och 5) kunden känner sig trygg i relationen. (Fournier 

1998) 

2.4.1.2 Kunden som partner 

Hurudan tendens en människa har att skapa förhållanden beror på, de redan tidigare 

nämnda anknytningsstilarna (se s. 26), det vill säga ångest och undvikande, som har att 

göra med en individs erfarenheter och relationshistoria. Förutom att påverka skapandet 

av nya relationer, påverkar anknytningsstilarna hur en människa inställer sig mot 

förhållanden samt hurudana förväntningar hon har gällande dem. (Fournier & Alvarez 

2012; Alvarez & Fournier 2016) Enligt Alvarez och Fournier (2016) brukar regeln allmänt 

vara den, att människor som anser sig vara värda tycke och kärlek, lättare kan förknippas 

med relationer där hög grad av tillfredsställelse, lojalitet och engagemang råder. Därmed 

brukar individer, som lider av högre grader av ångest lida av svårigheter att bilda starka 

och ömsesidiga relationer, där parterna litar på och stöder varandra.  

Verkligheten med varumärkesrelationer är dock inte alltid så svartvit som den 

ovannämnda teorin beskriver. Enligt Alvarez och Fournier (2016) kan även individer 

med höga grader av ångest ha goda förutsättningar för att skapa starka 

varumärkesförhållanden; brist på djupa relationer till andra människor kompenseras 

med relationer till varumärken. Författarna beskriver även hur människor kan skapa 

relationer till varumärken med det huvudsakliga syftet att förstärka relationer till andra 

människor; man uttrycker sin självbild, alternativt önskade jag, genom att ingå 

relationer med ett specifikt varumärke. (Alvarez & Fournier 2016) 

Enligt Fournier och Alvarez (2012) påverkar människans självbild på hurudana 

förutsättningar det för djupa relationer finns; till exempel kan osäkra personer med 

dåligt självförtroende ha det mycket svårare att ingå djupa relationer. Dessa individer 

har svårare att lita på den andra parten och kämpar med att utveckla äkta känslor 

gentemot dem; dessutom har de ofta svårare att identifiera tankar eller känslor den 

andra parten i ett förhållande känner.  

2.4.2 Olika typer av varumärkesrelationer 

Varje relation är unik och formas på basis av båda parternas engagemang. Dessutom 

påverkar miljön relationen omringas av samt kontexten den befinner sig i. (Fournier 

1998; Fournier & Alvarez 2012; Amnéus 2011, s. 34) Enligt Esch m.fl. (2006) kan 
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varumärkesrelationer såväl uppstå till följd av människans egna fantasi; dessutom kan 

de bland annat vara resultat av en konsuments deltagande i olika 

varumärkesgemenskaper (Esch m.fl. 2006; Keller 2009).  

Komplexiteten på varumärkesrelationer är ett resultat av flera olika komponenter. 

Fastän företag kan tro sig utveckla varumärken som kommunicerar ett visst budskap och 

skapar en specifik mening för konsumenter, är detta inte verkligheten; vad konsumenten 

gör med varumärket för att få nytta samt skapa mening för sig själv är slutligen det som 

ger form för relationen.  (Fournier 1998; Fournier; Alvarez 2012; Amnéus 2011, s. 34) 

Betydelsen en relation ger till parterna involverade varierar. Även den upplevda nyttan 

relationen medför är olika beroende på förhållande; den kan till exempel vara lång- eller 

kortsiktig och handla om allt från funktionell eller kognitiv nytta till vägledning och 

känsla av trygghet. (Fournier 1998; Esch m.fl. 2006) En varumärkesrelation kan 

dessutom vara allt från fysisk och emotionell till finansiell (Veloutsou & Moutinho 2009). 

Enligt Amnéus (2011, s. 34) och Chang och Chieng (2006) beror den upplevda nyttan på 

typ av relation; ifall relationen till exempel påminner en vänskapsrelation är nyttan 

annan än om relationen mer baserar sig på funktionalitet. Även upplevelser en kund är 

med om påverkar typen av varumärkesrelation som utvecklas; en relation som uppstått 

med en kunds syfte att fly verkligheten genom att till exempel delta på ett 

gruppträningspass är annorlunda än en relation som fötts, till exempel, till följd av en 

spontan sinnesaktiverande upplevelse (Chang & Chieng 2006).  

Det finns olika dimensioner och typer av anknytningar i varumärkesrelationer. 

Relationer kan till exempel vara formella eller informella, jämlika eller ojämlika och 

vänliga eller fientliga, frivilliga eller påtvingade, intensiva eller ytliga, symmetriska eller 

asymmetriska, offentliga eller privata etc. (Fournier 1998; Veloutsou & Moutinho 2009) 

De kan dessutom vara så kallade låg- eller högordningsrelationer beroende på grad av 

lojalitet, varav av dem två, den sistnämnda speciellt kännetecknas av hög lojalitet 

(Veloutsou & Moutinho 2009) Relationerna kan dessutom bygga på olika aspekter, 

såsom på vänskap, passion, beroendeframkallande besatthet eller kärlek. (Fournier 

1998)  

Enligt Alvarez och Fournier (2016) är relationer, där ömsesidigt utbyte sker de allra 

vanligaste; dock finns det även varumärkesrelationer, som bygger på att den ena parten 

av förhållandet prioriteras. Varumärkesrelationer kan även kännetecknas av att de 

uppstått i barndomen; varumärkesassociationer som skapas som barn kan influera 
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starkt på hur en människa förhåller sig till ett varumärke under hela sin livstid 

(Veloutsou & Moutinho 2009). 

Fournier (1998) identifierar 15 olika typer av varumärkesrelationer, som kan utläsas från 

figur tre. (Fournier 1998; Esch m.fl. 2006, Veloutsou & Moutinho 2009; Bengtsson & 

Östberg 2011, s. 69). En viss relation behöver inte vara, och är sällan, entydig, och till 

exempel genom att använde de 15 olika relationstyperna kan skillnaden mellan olika 

relationer konkretiseras.   

 15 olika varumärkesrelationer 

       (Fournier 1998) 

Teorin om de 15 olika typerna av relationer har sin grund från socialpsykologiska teorier 

om kärlek och är alltså direkta jämförelser med mellanmänskliga relationer. Då 

relationer i marknadsföringssyfte studeras, är detta något som bör tas i beaktande; 

såsom redan konstaterats, går det ju inte att direkt applicera regler från mellanmänskliga 
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förhållanden i varumärkessammanhang. Med hjälp av Fourniers (1998) teori, kan dock 

djupet och styrkan på varumärkesrelationer studeras.  

Varumärkesrelationer kan även delas in på ett enklare sätt i två större grupper; så kallade 

utbytes- (en. exchange) och kommunalrelationer (en. communal) (Clark 1984; Esch 

m.fl. 2006; Aggarwal 2004). Enligt Esch m.fl. (2006) kan de 15 olika relationstyperna 

som Fournier (1998) identifierat indelas i dessa större grupper, vilket kan förenkla 

tolkningen och studerandet av olika relationstyper.  

Utbytesrelationer ger parterna främst ekonomisk och funktionell nytta; de baserar sig på 

parternas tankar om den kompensation som relationen ger i förhållande till vad de själva 

har investerat i förhållandet. Målsättningen med dessa relationer är därmed funktionell 

eller materiell tillfredsställelse. Utbytesrelationer kan jämföras med till exempel formella 

affärsrelationer eller relationer mellan två till varandra okända parter (Aggarwal 2004). 

Kommunala relationer kan ses som motsatsen; de baserar sig på känslor och går utöver 

endast människans egennytta. Dessa relationer bygger på förtroende mellan parterna 

och målsättningen handlar om bland annat varumärkeslojalitet- och nöjdhet; i dessa 

typer av förhållanden förväntas inte den andra parten ge någon typ av ekonomisk eller 

direkt funktionell nytta. Familjeförhållanden eller vänskapsrelationer kan jämföras med 

kommunala varumärkesrelationer. (Clark 1984; Esch m.fl. 2006; Aggarwal 2004) 

Varumärkesrelationer kan enligt Esch m.fl. (2006) ännu delas in i en tredje större grupp, 

beroende på relationens varaktighet och grad av interaktion. Relationstypen identifieras 

som varumärkesanknytning (en. brand attachment) och baserar sig på argumentet om 

hur relationer bygger på ömsesidigt beroende mellan parterna och aktivt interagerande 

över tid.  Esch m.fl. (2006) ser denna typ av varumärkesrelation som långvarig, 

ömsesidig och förtroendefull. Enligt Keller (2009) kännetecknas anknytningsrelationer 

av att kunden ser varumärket som något extra-speciellt och som en favoritägodel; enligt 

författaren är det specifikt dessa typer av relationer som möjligtvis kan kännetecknas av 

varumärkeskärlek.  

Det finns ännu andra exempel på modeller som delar in varumärkesrelationer i olika 

kategorier. Carroll och Ahuvia (2005) identifierar åtta stycken möjliga typer av 

relationer: 1) att inte tycka om något, 2) att tycka om något, 3) att älska något, 4) att ha 

ett funktionellt förhållande med något, 5) att känna inhiberad längtan, 6) att känna 

buktad längtan, 7) att känna utilitarism eller 8) att känna lojalitet. Detta synsätt grundar 

sig på en äldre teori utvecklad av Shrimp och Madden (1988); teorin förklarar hur en 
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relation mellan människa och objekt kan bestå av tre baskomponenter: att tycka om 

något, att längta efter något samt att vara engagerad och dedikerad gentemot något.  

Relationer utvecklas med tiden, bland annat i form av graden av intensitet eller till följd 

av attitydförändringar hos parterna; exempelvis kan en vänskapsrelation utvecklas till 

ett kärleksfullt förhållande. (Fournier 1998) Veloutsou och Moutinho (2009) tar upp en 

teori utvecklad av Fajer och Schouten (1995), som beskriver hur en varumärkesrelation 

som specifikt kännetecknas av vänskap kan utvecklas genom att gå igenom fem olika 

steg. Den första fasen handlar om potentiell vänskap; med andra ord är det varumärkets 

försök att ingå en vänskapsrelation med en kund. Den andra fasen identifierar forskarna 

som nonchalant eller tillfällig (en. casual) vänskap och kännetecknas av att tycke 

gentemot varumärket så småningom utvecklas. Det tredje steget handlar om nära 

vänskap, som kännetecknas av att lojalitet gentemot varumärket håller på att utvecklas. 

Den fjärde fasen, bästa vänner, baserar sig redan på lojalitet; det femte och sista steget, 

avgörande eller kritisk vänskap, i sin tur, på varumärkesberoende. 

Ifall en varumärkesrelation varar en längre tid och på djupet blir integrerat i 

konsumentens liv och identitet, är det möjligt att relationen utvecklas så att varumärket 

uppfattas som en partner i ett romantiskt förhållande (Thompson m.fl. 2006). Under 

dessa omständigheter är det frågan om varumärkeskärlek. I ett varumärkesförhållande 

där kärlek råder, ses varumärket som någon, som hjälper i att uppnå personliga 

målsättningar, lösa problem samt möta utmaningar i livet. (Bengtsson & Östberg 2011, 

s. 71) Varumärkeskärlek behandlas närmare i avsnitt 2.5.   

2.4.3 Varumärkesgemenskaper 

Varumärkesgemenskaper är ett eget och skiljt område inom varumärkesrelationer. (Esch 

m.fl. 2006; Zhou m.fl. 2012) Zhou m.fl. (2012) definierar varumärkesgemenskaper som 

grupper av sociala relationer bestående av människor som alla beundrar ett visst 

varumärke. De är grupper av individer som bildats till följd av en gemensam emotionell 

anknytning till ett specifikt varumärke (Veloutsou & Moutinho 2009). Enligt Veloutsou 

och Moutinho (2009) sökes tillfredsställelse inom dessa gemenskaper genom att dela 

med sig känslor istället än att endast konsumera erbjudanden tillsammans; man vill 

känna tillhörighet med människor med samma intresse och värderingar. Teoretisk sett 

är detta väldigt naturligt i och med människans naturliga behov och vilja av att tillhöra, 

känna sig accepterad och vara en del av något (Veloutsou & Moutinho 2009). 
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Förutom att dela gemensamma värderingar och attityder, influerar medlemmarna av 

varumärkesgemenskaper varandra på olika sätt (Veloutsou & Moutinho 2009). Med 

hjälp av medlemskapet, uttrycker de sin tillhörighet i en viss social grupp; det kan till 

exempel handla om fans av ett idrottsteam eller medlemmar på ett gym. (Zhou m.fl. 

2012; Carlson m.fl 2012) Gemenskaper kan fungera som en stark grund för djupa 

varumärkesrelationer eftersom medlemmarna tillsammans kan känna stark anknytning 

och identifikation med ett specifikt varumärke. (Zhou m.fl. 2012; Carlson m.fl. 2006) 

Enligt Zhou m.fl. (2012) leder varumärkesgemenskaper ofta till varumärkeslojalitet och 

positiv word-of-mouth. (Zhou m.fl. 2012; Carlson m.fl. 2012) Medlemmarna av en 

varumärkesgemenskap blir mer än endast konsumenter av varumärket; på grund av den 

delade passionen och emotionella anknytningen fungerar de ofta förespråkare för 

varumärket (Veloutsou & Moutinho 2009). 

2.5 Varumärkeskärlek 

Som sagt, är det möjligt för konsumenter att utveckla så starka känslor gentemot 

varumärken att emotionen till och med kan kallas för kärlek och jämföras 

med mellanmänskliga romantiska förhållanden (Noel & Dwight 2013). 

Varumärkeskärlek är en dimension av emotionell branding och handlar om 

en komplex konstruktion som baserar sig på en kombination av en människas 

kognitioner, emotioner och beteenden.  Enligt Fournier (1998) kännetecknas 

kärleksfulla relationer speciellt av värme, affektion, passion och blind förälskelse; enligt 

Thompson m.fl. (2006) dessutom av faktorer såsom anknytning, förtroende och 

intimitet.    

Anggraeni och Rachmanita (2015) beskriver varumärkeskärlek som en typ av attityd, 

som påverkar sättet att tänka om, känna samt bete sig mot ett specifikt 

varumärke. Carroll och Ahuvia (2006) förknippar begreppet med extrem 

tillfredsställelse; ordet förklaras som graden av passionerat och emotionellt engagemang 

en tillfredsställd konsument har gentemot ett specifikt varumärke. Det som gör 

begreppet så särskiljande, är faktumet, att det påverkar både varumärkeslojalitet 

och word-of-mouth positivt, samt förknippas med även högre grader av bägge än inom 

andra, ”vanliga”, känsloladdade varumärkesrelationer.  (Thompson m.fl. 2006; 

Batra m.fl. 2012; Anggraeni & Rachmanita 2015; Carroll & Ahuvia 2006)  

Precis såsom mellanmänsklig kärlek, kan även varumärkeskärlek ses antingen som en 

emotion eller en relation; som en emotion varar kärleken på kort sikt och kännetecknas 



 35 

av bland annat affektion och blind förälskelse, medan det enligt relationssynsättet varar 

på lång sikt och baserar sig på flera olika affektiva, kognitiva samt behavioristiska 

upplevelser (Batra m.fl. 2012).  

Enligt Fournier (1998) ligger varumärkeskärlek som grund för de allra starkaste 

varumärkesrelationerna. Varumärkesrelationer som baserar sig på kärlek är djupa och 

långvariga; konsumenter som känner kärlek för ett visst varumärke uppfattar det som 

oersättligt och unikt. Känslorna gentemot varumärket är starkt partiska och fullständigt 

positiva. (Fournier 1998) 

Varumärkeskärlek ger ett företag fler konkurrensfördelar samt kunder, som garanterat 

på lång sikt kommer att ha positiva attityder gentemot varumärket samt en vilja av 

fortsatt konsumtion. (Anggraeni & Rachmanita 2015; Carroll & Ahuvia 2006; Noel & 

Dwight 2013) Enligt Batra m.fl. (2012) kännetecknas kärleksfulla varumärkesrelationer 

av djup dedikation gentemot varumärket; konsumenten har fattat ett beslut att stanna 

kvar i förhållandet även ifall bättre alternativ skulle dyka upp. Därmed är kunden färdig 

att spendera en stor mängd personliga resurser, såsom tid, pengar och energi, på 

varumärket (Anggraeni & Rachmanita 2015). 

Varumärkesrelationer medför att varumärket blir en betydande del av en människas liv 

och identitet. Detta syns på flera olika sätt; förutom att varumärket fysiskt tar en stor del 

av människans vardag, tänker hon på och talar om det till andra människor allt oftare. 

Dessutom reagerar hon snabbare på marknadsföringsbudskap varumärket skickar ut 

samt ignorerar eller försummar budskap av negativt slag; detta fenomen kan förklaras 

genom människans naturliga tendens att motstå negativ information om dem själva. 

(Fournier 1998; Batra m.fl.2012; Anggraeni & Rachmanita 2015).   

Integrationsteorin är även ett sätt att studera varumärkeskärlek. Teorin grundar sig på 

människans behov av att vara en del av någon, eller något, annat för att känna sig älskad. 

(Noel & Dwight 2013; Batra m.fl. 2012) Enligt Batra m.fl. (2012) väljer konsumenten inte 

medvetet själv att definiera ett varumärkesförhållande som kärleksfullt; istället 

utvecklas kärlek ifall omständigheterna för kärlek är optimala och 

marknadsföringsbudskapen tillräckligt effektiva.   

Då varumärkeskärlek råder, är det även typiskt att konsumenten lider av 

separationsångest ifall långa tider spenderas skiljt från varumärket. (Fournier 1998; 

Noel & Dwight 2013; Batra m.fl. 2012) Den största skiljbarheten mellan endast starkt 
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emotionella och kärleksfulla varumärkesrelationer kan, enligt Anggraeni och 

Rachmanita (2005), sägas vara graden av mening relationen kunden ger samt dess 

långvarighet.  

2.5.1 Förutsättningar för varumärkeskärlek  

För att varumärkeskärlek kan skapas behövs mer än endast identifikation med ett 

varumärke; dock är det en viktig förutsättning eftersom då en varumärkesrelation är 

laddad med kärlek, konsumeras varumärket huvudsakligen, eller fullständigt, på grund 

av de symboliska fördelarna. (Noel & Dwight 2013)  

Utgångspunkten för varumärkeskärlek är en stark varumärkesrelation (Bengtsson & 

Östberg 2011, s. 71). För att skapa och hålla igång en kärleksfull relation, är det viktigt 

att båda parterna aktivt deltar och sätter energi på att upprätthålla förhållandet; i 

praktiken betyder detta att kunden bör visa aktivt engagemang och intresse för företaget 

samt dess varumärke samtidigt som företaget tydligt uttrycker äkta empati gentemot 

kunden (Bengtsson & Östberg 2011, s. 71). 

Traditionella teorier, såsom Sternbergs (1986) triangulära kärleksteori, kan bra 

kombineras med modernare synsätt då varumärkeskärlek studeras. Det finns bland 

annat teorier på hur varumärkeskärlek ses som ett resultat av en konsuments starkt 

positiva evaluering av ett specifikt varumärke. Ifall Sternbergs (1986) tre komponenter 

intimitet, passion och engagemang kombineras med positiv evaluering, kan resultatet 

vara extremt positiva och partiska känslor gentemot ett varumärke, vilket i sin tur ofta 

resulterar i en stark vilja att deklarera känslan av kärlek till omgivningen. (Noel & Dwight 

2013; Carroll & Ahuvia 2006) Enligt Fournier (1998) är viljan till öppna 

kärleksdeklarationer en viktig faktor, som skiljer äkta kärleksförhållanden med till 

exempel romanser.  

För att förutsättningar för varumärkeskärlek skall finnas, krävs att en speciell relation på 

personlig nivå mellan konsument och varumärke har skapats; exempelvis kan relationen 

basera sig på att kunden associerar varumärket med ett meningsfullt minne. (Noel & 

Dwight 2013) Ifall en konsument har en lång historia med ett specifikt varumärke, är 

dessutom sannolikheten att kärlek utvecklas större, eftersom kunden under en längre 

tidsperiod har haft möjlighet att integrera varumärket i sin egna identitet. (Batra m.fl. 

2012) Även varumärkesgemenskaper kan fungera som goda förutsättningar för 

varumärkeskärlek (Zhou m.fl. 2012; Carlson m.fl. 2006).  
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Det är viktigt att kunden känner förtroende för varumärket för att varumärkeskärlek kan 

uppstå; konsumenten måste känna att varumärket är ärligt, genuint och reliabelt. Detta 

kan ett företag uppnå genom att exempelvis kommunicera ärliga och konsistenta 

budskap. (Noel & Dwight 2013) Konsumtion av varumärket bör dessutom ge 

konsumenten mer än endast extrinsiska belöningar; inneboende belöningar skapar 

positiva psykologiska tillstånd i människans hjärna, såsom känsla av lycka och tröst. 

(Batra m.fl. 2012)   

2.6 Emotionell branding som ett marknadsföringsverktyg 

För att överhuvudtaget ha förutsättningar till att skapa känsloladdade relationer till 

konsumenter krävs en djup förståelse av dem; det gäller att reflektera utöver endast 

behoven och förstå deras värderingar, åsikter och attityder. (Berry 2000; Morrison 

& Crane 2007) Enligt Wright (2006) bör förståelse för bland annat lärande och 

människans inlärningsprocesser, motiv, attityder och personlighet finnas.  För att 

fullständigt kunna identifiera och förstå, vad som egentligen ligger som grund för 

konsumenters beslutsfattande, bör dessutom skillnaden mellan de integrerade samt de 

tillfälliga emotionerna förstås. (Achar m.fl. 2016)  

Målsättningen med att använda sig av emotionell branding är att skapa positiva känslor 

för kunden under en konsumtionsupplevelse och samtidigt undvika att negativa uppstår. 

(Wright 2006, s. 173–174) Enligt Wright (2006, s. 173–174) kan negativa känslor i 

konsumtionssituationer uppstå som resultat av både psykisk och fysisk upplevd smärta; 

till exempel till följd av dålig kundservice eller fysisk skada. Negativa känslor kan i sin 

tur leda till oönskade och dåliga associationer. Positiva känslor, å andra sidan, kan bland 

annat uppstå till följd av trevliga diskussioner med vänlig personal eller efter upplevd 

framgång. (Wright 2006, s. 173–174)  

Wright (2006, s. 178–179, 225) betonar även betydelsen av belöningar och bestraffningar 

vid skapandet av olika emotioner. Genom att på olika sätt belöna en kund, kan ett företag 

effektivt bidra till att positiva associationer skapas samt motivera till fortsatt 

konsumtion. Belöningar kan delas in i två grupper beroende på deras karaktär: i 

funktionella, det vill säga extrinsiska och emotionella, instrinsiska belöningar. De 

emotionella belöningarna brukar oftare leda till positivt fortsatt konsumtionsbeteende, i 

och med att de har högre motiverande värde och medför positiva känslor i form av till 

exempel lycka samt framgång. Belöningar, speciellt av emotionellt slag, kan dessutom 
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hjälpa konsumenter att berättiga köpbeslut för sig själva samt bidra till långvarig 

lojalitet. (Wright 2006, s. 225 & 285) 

Att förstå sig på människans motiv är avgörande för att kunna utnyttja emotionell 

branding. Motiven ligger alltid som grund för ett köpbeslut och handlar om behovet som 

vill tillfredsställas.  (Mossberg & Sundström 2011, s. 121) Wright (2006, s. 213) delar 

motiven in i rationella, emotionella och instinktiva, varav de två sistnämnda direkt kan 

kopplas med känslor. Mossberg och Sundström (2011, s. 121), i sin tur, gör en uppdelning 

mellan nyttoinriktade och njutnings- samt upplevelseinriktade motiv. De rationella och 

nyttoinriktade motiven baserar sig på att tillfredsställa funktionella behov och tar i 

beaktande bland annat objektiva produktegenskaper samt praktiskhet. Njutnings- och 

upplevelseinriktade motiv handlar mer om det emotionella och opraktiska och baserar 

sig därmed mer på nöjen samt symboliska behov; till exempel uppfylla drömmar och 

önskemål (Mossberg & Sundström 2011, s. 121). Instinktiva motiv är spontana 

reaktioner; behov tillfredsställs med den plötsliga nyttan man anser få utav konsumtion 

av ett erbjudande (Wright 2006, s. 213) 

Även personligheten påverkar beslut som fattas gällande konsumtion. Vissa människor 

är till exempel snålare, försiktigare, gammalmodigare och mer introverta än andra; deras 

köpbeteende är därmed mer stor sannolikhet väldigt annorlunda än extroverta, 

äventyrsfulla och ungdomliga personers. (Wright 2006, s. 297, Mossberg & Sundström 

2011, s. 125) 

Långsiktiga emotionella förbindelser mellan varumärke och konsument uppstår endast 

ifall varumärket uppfattas som autentiskt. Enligt Thompson m.fl. (2006) bör företag 

följa de så kallade konsistens- och relevansprinciperna för att uppnå detta. 

Konsistensprincipen går ut på att kommunicera ett konsistent budskap som specificerar 

varumärkets kärnvärderingar, dess personlighet samt nyttor medan relevansprincipen 

handlar om kontinuerlig uppdatering av egenskaper för att se till att varumärket 

uppfattas som modernt, fräscht och energiskt. (Wright 2006, s. 196–197) 

Känslor smittar i och med att de kan läsas utifrån ansiktsuttryck (Consoli 2010; Achar 

m.fl. 2016). Enligt Achar m.fl. (2016) bör företag dra nytta av detta då 

marknadsföringsbudskap planeras. Inom idrottsbranschen, till exempel, kan en reklam 

på en glad och brett leende personlig tränare leda till att glädjen smittar och väcker 

positiva känslor hos budskapets mottagare. 
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2.6.1 Betydelsen och nyttan av känsloladdad marknadsföring 

Idealtillståndet är att varumärkesrelationer berikar konsumenternas liv på något sätt. 

(Fournier 2008). Enligt Morrison och Crane (2007) leder emotionell branding i bästa 

fall till högre kundlojalitet samt tydlig differentiering från konkurrensen och därmed 

även till högre försäljningssiffror. Kundlojalitet leder dessutom till gratis promotion av 

varumärket via word-of-mouth; nöjda och tillfredsställda kunder vill dela med sig sina 

positiva erfarenheter om varumärket. Spridning av ordet leder i sin tur till mindre 

marknadsföringskostnader samt högre lönsamhet.  (Morrison & Crane 2007) Enligt 

Thompson (2008) är marknadsföringsstrategier som baserar sig på känslor dessutom 

svårare att kopiera än rent funktionella strategier. 

Resultatet av lyckad emotionell branding är att ge konsumenter mer än endast 

funktionell tillfredsställelse; positiva känslor och gott ett humör (Morrison 

& Crane 2007). Förutom den rationella nyttan ett köp medför, bildas dessutom en känsla 

av gemenskap, samhörighet och kultur. Enligt Akgün (2013) kan den aktiva 

interaktionen mellan parterna i en varumärkesrelation även leda till nya innovationer, 

möjligheter och uppfinningar; bland annat inom produktutveckling och design.  

Genom emotionell branding kan företag proaktivt och på långsikt berika 

konsumenternas liv samt bli en del av deras minnen och sociala nätverk; varumärket har 

potential att bli en central, viktig och självklar del av konsumentens liv (Akgün m.fl. 

2013). Berry (2000) beskriver företag som lyckas dela känslomässiga budskap och väcka 

känslor hos kunder, som ”organisationer med en själ och ett hjärta”.   
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3 KUNDUPPLEVELSER 

Dagens kund längtar efter underhållande och minnesvärda emotionella upplevelser. För 

att klara sig på en krävande marknad, bör företag därmed ha upplevelseskapande som 

grund då marknadsföringsstrategier planeras och implementeras. Upplevelser i 

konsumtionssituationer handlar om en typ av processer, där konsumenter själv får 

möjligheten att delta och bli en aktiv del av värdeskapandet.  

3.1 Definition på kundupplevelser 

Kundupplevelser kan ses som ett nytt sätt att se på konsumtion och de baserar sig på de 

emotionella samt irrationella aspekterna inom kundbeteende.  Istället för att endast 

koncentrera sig allmänt på konsumenter som större grupper eller segment, ligger 

fokusen på specifika individer och deras personliga upplevelser med företag och 

erbjudanden. (Gentile m.fl. 2007). Eftersom upplevelser så starkt är förkopplade till 

emotioner, har de fått en stor betydelse inom marknadsföring.  (Lemon & Verhoef 2007)   

3.1.1 Den traditionella synen   

Enligt den traditionella teorin om upplevelser, som Pine och Gilmore (1998) presenterar, 

är upplevelser ett resultat av utveckling av ekonomiskt värde; denna utveckling har skett 

från att den ursprungliga byteshandeln först ersattes med säljande av produkter till att 

leverera tjänster och därefter till den nuvarande fokusen på skapandet av minnesvärda 

upplevelser. Kundupplevelser handlar om processer där kunderna själv får engagera sig 

och vara en del av den värdeskapande konsumtionsprocessen. (Pine & Gilmore 1998; 

Ramaswamy 2010)   

Upplevelser är en egen och skild form av ekonomiska erbjudanden, precis såsom 

produkter och tjänster. Medan produkter är påtagliga (en. tangible) och tjänster 

opåtagliga (en. intangible), är upplevelser minnesvärda (en. memorable) (Pine & 

Gilmore 1998). Ett sätt att se och förstå sig på upplevelser är att använda Pine och 

Gilmores (1998) teori, där de jämförs med teaterstycken. Enligt teorin skapas 

upplevelser genom att de i praktiken iscensätts; produkter används som rekvisita och 

tjänster som scenen. Enligt författarna, kan metoden fungera som ett effektivt sätt att 

sälja upplevelser; kunderna blir engagerade i processen på samma sätt som en 

teaterpublik under ett teaterstycke. Publiken blir underhållen, får aktivera sina sinnen 

samt uppleva olika känslor; allt som borde leda till minnesvärdhet och skapandet av 

positiva associationer. (Pine & Gilmore 1998; Mascarenhas m.fl. 2006)  
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Redan i de traditionella teorierna, ses upplevelser som strikt personliga skeenden; hur 

en människa uppfattar dem beror fullständigt på hennes egen tankegång och sinne. 

Enligt bl.a. Pine och Gilmore (1998), bör en människa engageras på flera olika plan för 

att upplevelser skall utformas; människan kan aktiveras emotionellt, fysiskt, 

intellektuellt och till och med spirituellt. Till följd av denna komplexitet, är det rent utav 

omöjligt för två individer att vara med om en identisk upplevelse.  (Pine & Gilmore 1998; 

Lemon & Verhoef 2016) 

En annan traditionell och ofta använd teori inom upplevelsemarknadsföring, är 

utvecklad av Schmitt (1997); teorin definierar upplevelser som multidimensionella 

konstruktioner av fem olika slag: sensoriska (en. sense), emotionella (en. feel), kognitiva 

(en. think), fysiska (en. act) samt sociala (en. relate) (Lemon & Verhoef 2016).  

Upplevelser finns alltså av olika slag; typen beror på karaktären samt på parterna 

involverade. Ett sätt att skilja på upplevelser är att kategorisera dem enligt vad de 

handlar om och går ut på; Brakus m.fl. (2009) skiljer till exempel mellan produkt-, 

tjänste-, och konsumtionsupplevelser beroende på syftet, miljön och utgångspunkten.  

För att förstå upplevelser kan även en känd teori om de fyra upplevelsespektrumen av 

Pine och Gilmore (1998) användas. Teorin presenteras med hjälp av en modell, som 

kategoriserar upplevelser i fyra olika spektrum beroende på mängden aktivitet och 

graden av anknytning under upplevelsen. I mitten av spektrumet ligger en så kallad 

sweet spot”, som skildrar balansen mellan alla fyra kategorier; enligt denna teori är 

punkten ett tillstånd som alla upplevelser borde sträva efter. (Pine & Gilmore 1998) 

För att beskriva de olika kategorierna på ett tydligt sätt, kommer exempel och 

beskrivning för varje enskild att ges.  

1. Underhållande (en. entertainment). En upplevelse, som innefattar passivt 

deltagande samt en hög grad av absorption faller inom denna kategori. Det kan 

till exempel handla om att se på underhållande material, såsom television eller 

att delta på en konsert.  På idrottsbranschen kan ett exempel vara att se på en 

träningsinstruktionsvideo, som man av sin personliga tränare fått.  

2. Estetiska (en. esthetic). Ifall man är med om en upplevelse, där aktivt deltagande 

inte krävs men man är fysiskt ”inne” i upplevelsen genom en hög grad av 

anknytning, till exempel genom att befinna sig i företagets fysiska miljö, upplever 

man en estetisk upplevelse. Estetiska upplevelser kan handla om bland annat  
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  De fyra upplevelsespektrumen 

                      (Pine & Gilmore 1998) 

utställningar eller rundturer; på idrotts- och välmåendebranschen till exempel 

om inbjudningsevenemang för gymkunder. 

3. Bildande (en. educational). Deltagande på en föreläsning är ett utmärkt exempel 

på den bildande kategorin; deltagarna deltar aktivt men står ändå mer utanför 

upplevelsen istället för att vara en fysisk del av den. Föreläsningar inom ett 

intressant och relevant tema kunde vara ett exempel på en bildande upplevelse 

på idrottsbranschen.  

4. Eskapistiska (en. escapist). Ifall deltagandet i upplevelsen är aktivt och graden 

av immersion högt, är det frågan om den eskapistiska kategorin. Att vara med om 

en upplevelse inom denna kategori kan till exempel jämföras med att vara 

skådespelare i ett teaterstycke eller att delta på ett instruerat personligt 

träningspass.  
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3.1.2 Moderna synsätt på kundupplevelser 

En emotionell kundupplevelse består av hela konsumtions- eller köpprocessen och 

innehåller tre tydliga faser: före-, under- och efterköpsfasen (Rosenbaum m.fl. 2016; 

Morrison & Crane 2007; Lemon & Verhoef 2016). Det går att dela in de tre stora faserna 

i mindre delar, såsom Lemon och Verhoef (2016), som definierar stegen inom 

händelseförloppet som konsumentens: 1) övervägande, 2) sökande 3) köp 4) efterköp 5) 

konsumtion samt 7) framtida eller fortsatt konsumtion. En kund som är intresserad av 

att börja träna Crossfit kan, till exempel, vara med om en kundresa som ser ut på följande 

sätt: först fattas ett beslut om att ett medlemskap på ett gym vill skaffas, vartefter olika 

alternativ, till exempel, via internet och sociala medier jämförs. När ett passande gym 

hittats och även möjligtvis besökts, fattas ett köpbeslut och ett medlemskap betalas för. 

Individen har nu blivit företagets kund och konsumerar dess tjänster tills medlemskapet 

tar slut, vartefter hon har möjlighet att antingen fortsätta med att träna på gymmet eller 

avbryta relationen med företaget.  

Verhoef m.fl. (2009) definierar kundupplevelser som interaktioner mellan kund och 

produkt, tjänst, företag eller del av organisation, som leder till någon typ av reaktion. 

Teorin betonar kunden som värdeskapare och som en aktiv part inom sin egna 

konsumtionsupplevelse. Emotionella kundupplevelser bygger långt på aktiv interaktion 

och kommunikation mellan kund och företag; kunden ges frihet att aktivt själv engagera 

sig i processen och påverka sin egna konsumtionsupplevelse. 

(Prahalad & Ramaswamy 2009; Verhoef m.fl. 2009; Mascarenhas m.fl. 2006)  

Faktumet, att kunden har stor makt då det gäller skapandet av emotionella 

kundupplevelser, är naturligt i och med karaktären på dagens konsumtionskultur; 

genomskinlighet, pålitlighet och genuinitet krävs av företag, samtidigt som kraven och 

förväntningarna ständigt höjs. Konsumentens nyfikenhet och tillgång till bred 

information, medför att kunden automatiskt blir en del av den värdeskapande processen 

genom att vara den ifrågasättande och utmanande motparten inom 

konsumtionsprocessen. (Prahalad & Ramswamy 2009) 

Gentile m.fl. (2007) kompletterar definitionen på de strikt personliga, mångfacetterade 

och kundengagerande kundupplevelserna (Verhoef m.fl. 2009; Gentile m.fl. 2007) 

genom att argumentera över hur en upplevelse får sin form; enligt författarna är det 

någon typ av stimuli i kombination med kundens egna förväntningar som utformar den 

fullständiga upplevelsen. Detta i sin tur påverkas av kundens, både direkta och indirekta, 
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interaktion med företaget; det vill säga av de stunder då kunden kommer i kontakt med 

företaget eller varumärket. De flesta teorier överensstämmer att dessa kontaktmoment, 

eller touch points, spelar en stor roll i uppbyggandet av kundupplevelser samt resultatet 

av dem. Kontaktmomenten behandlas utförligare i avsnitt 3.2.  

Enligt Brakus m.fl. (2009) innehåller en fullständig kundupplevelse fyra olika 

dimensioner: den sensoriska, affektiva, intellektuella och beteendemässiga. Därmed 

bör en emotionell kundupplevelse aktivera kundens sinnen, känslor och rationalitet 

samt få dem att agera på något sätt.  

Emotionella kundupplevelser skall vara intressanta för kunden på något sätt; de skall 

underhålla och skapa minnen. För att uppnå kriterierna av en fullständigt 

tillfredsställande samt lyckad kundupplevelse bör den uppfattas som interaktiv, 

fullständigt positiv samt som en både fysisk och emotionell händelse. Dessutom bör den 

vara bestående och engagerade samt ge kunden en känsla av social uppfyllelse och 

tillfredsställelse utöver hela konsumtionsprocessen; det vill säga enda från före- till 

efterköpsfasen. Kunden engageras i den värdeskapande processen både på en psykisk 

och fysisk nivå och hon kommer i kontakt med företaget utöver konsumtionsprocessen 

genom flera olika kontaktmoment. En total emotionell kundupplevelse är ett 

idealtillstånd och värt att sträva efter; kundens förväntningar överskrids både fysiskt och 

emotionellt i enlighet med hennes värderingar. (Mascarenhas m.fl. 2006) 

3.2 Kundresor 

Begreppet kundresa beskriver processen som en kund går igenom under en hel 

kundupplevelse; den innefattar alla steg inom konsumtionsprocessen, det vill säga före, 

under och efter själva konsumtionen (Lemon & Verhoef 2016; Rosenbaum 2016). 

Konsumenten kommer i kontakt med företaget och varumärket på olika sätt under de 

olika stegen inom kundresan och för därmed aktiv interaktion med det. Hurudana 

kontaktmomenten är samt hur många de är avgör långt hurudan den fullständiga 

kundresan blir. (Lemon & Verhoef 2016)  

Kontaktmoment, eller de så kallade touch points, finns av olika slag beroende på i vilket 

skede av kundresan de befinner sig; vilka som uppfattas som relevanta, minnesvärda 

eller avgörande beror den specifika kunden. Därmed bör företag undvika att dra för stora 

generaliseringar om vilka kontaktmoment som är mest betydande för en lyckad 

kundupplevelse. (Rosenbaum m.fl. 2016) Att se reklam på tjänster som en personlig 

tränare bjuder på, är ett exempel på ett kontaktmoment i föreköpsfasen, medan 
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användning av rabattkuponger eller kontakt med tränaren under ett träningspass 

exempel från underköpsfasen. I detta exempel, kan kontaktmoment i efterköpsfasen, till 

exempel, handla om förlängning av medlemskapet eller vidareberättande om den egna 

konsumtionserfarenheten till andra.  (Rosenbaum m.fl. 2016)  

Betydelsen av kundresor har ökat i och med att kundupplevelser blivit mer komplexa och 

svårare för företag att själva kontrollera. Komplexiteten och utvecklingen kan ses som en 

följd av bland annat mer medvetna kunder samt teknisk utveckling; enligt Lemon och 

Verhoef (2016) kännetecknas dagens kundupplevelser av att de alltmer är sociala till sin 

natur och starkt beroende av kommunikation mellan olika parter i processen. Teknisk 

utveckling påverkar eftersom det möjliggjort utvecklingen av nya 

kommunikationskanaler och därmed gjort det lättare för konsumenter att kommunicera 

sinsemellan samt sprida information. Kundupplevelsernas ökade komplexitet har lett till 

att antalet kontaktmoment under en upplevelse oftast blir stort; företaget kan ju i princip 

nås var och när som helst. Dock gynnar utvecklingen även företag i och med att de allt 

lättare, oftare och mångsidigare har möjlighet att nå konsumenter. (Lemon & Verhoef 

2016; Rosenbaum m.fl. 2016) 

3.3 Att skapa lyckade kundupplevelser  

Grunden för lyckade kundupplevelser ligger i optimala kontaktmoment under hela 

händelseförloppet; de bör vara välplanerade och basera sig på kundernas behov, krav 

och värderingar. (Lemon & Verhoef 2016)  

Minnesvärdhet är inte en självklarhet då det gäller konsumtionsprocesser; för att skapa 

fullständiga emotionella kundupplevelser, som engagerar kunden på olika plan och kan 

stå som grund för långvariga varumärkesrelationer, bör de vara välstrukturerade och 

uppbyggda av tydliga faser och komponenter (Gentile m.fl. 2007). Emotionella 

upplevelser skapas både på basis av faktorer som företaget har kontroll över samt helt 

okontrollerbara faktorer; företag kan inte, till exempel, påverka faktorer såsom 

kundevalueringar eller kritik till följd av word-of-mouth. (Lemon & Verhoef 2016)     

Arbete inom upplevelsemarknadsföring handlar mycket om att skapa förutsättningar för 

skapandet av fullständiga kundupplevelser. För att åstadkomma denna målsättning, bör 

företag fokusera på att ha en optimal balans mellan både rationella och emotionella 

element; en passlig mängd fakta och funktionalitet i kombination med känslovädjande 

komponenter baserade på kundvärderingar. (Mascarenhas 2006; Gentile m.fl. 2007)  
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Gentile m.fl. (2007) påstår att den emotionella komponenten är av enorm betydelse 

inom kundupplevelser. Att ha förståelse om kunden, bör alltid vara utgångspunkten, 

men det är även avgörande att förstå vad konkurrenterna håller på med för att kunna 

leverera upplevelser som kunder längtar efter. Funktionalitet i upplevelser kan 

åstadkommas med hjälp av bland annat prissättning och kvalitet medan emotionella 

komponenter till exempel kan handla om vänlig och empatisk kundservice, 

underhållning eller byggande av varumärkesgemenskaper (Mascarenhas m.fl. 2006). 

En bra metod att utgå från då man i praktiken börjar planera emotionella 

kundupplevelser, är att försöka så bra som möjligt fundera och föreställa sig hur 

kundresan kommer från konsumentens synvinkel att se ut. Det gäller alltså att fokusera 

på hela händelseförloppet från början till slut och planera dess komponenter, faser och 

möjliga kontakmoment. Enligt Lemon och Verhoef (2016) ligger utgångspunkten i att 

fokusera på specifika kontaktmoment och göra dem enhetliga med kundens 

förväntningar, krav och behov. Ifall tillräckligt djup förståelse för händelseförloppet 

finns, kan en skildring av förloppet därmed fungera som ett praktiskt och strategiskt 

verktyg som bland annat användas för att analysera och förbättra kundupplevelser. 

Denna metod går ut på illustrering av kundresekartor. (Richardson 2010; Rosenbaum 

m.fl. 2016)  

I praktiken går metoden ut på att utveckla en karta eller illustration på upplevelsens 

händelseförlopp, som innehåller alla de möjliga kontaktmomenten. Kartan skildrar hur 

en specifik kund i praktiken interagerar med ett företag eller ett varumärke under varje 

kontaktmoment. (Richardson 2010; Temkin 2010) Genom att göra en illustration på 

kundresan, kan ett företag bland annat förstå sig bättre på hur kunder uppfattar olika 

skeden av konsumtionsupplevelsen samt kommunikationen med företaget.  Dessutom 

kan en kundresekarta hjälpa ett företag att fokusera på de relevanta kontaktmomenten, 

samt vid behov enskilt utveckla dem för att göra kundupplevelsen så lyckad som möjligt. 

Att identifiera och analysera kontaktmoment kan även fungera som ett effektivt redskap 

för tjänsteinnovation. (Temkin 2010; Rosenbaum m.fl. 2016; Richardson 2010)  

Rosenbaum m.fl. (2016) beskriver hur en händelseförloppskarta i praktiken kan 

konstrueras med hjälp av att använda en axel. Själva händelseförloppet med alla dess 

kontaktmoment, bestående av faser före, under och efter köpet, läggs på den horisontella 

axeln, medan strategiska åtgärder och initiativ för varje enskilt kontaktmoment läggs på 

den vertikala; på detta sätt kan företag fokusera på enskilda kontaktmoment. 

(Rosenbaum m.fl. 2016)   



 47 

För att få den största nyttan ut av kundresekartor bör företaget fokusera på att identifiera 

kundernas motiv till att agera på ett visst sätt under de olika kontaktmomenten samt 

försöka förstå vad som får dem att fortsätta till nästa fas i konsumtionsprocessen. Här 

ligger speciellt det emotionella som grund; frågeställningar såsom vilka känslor som 

väcks och varför kunderna känner såsom de gör bör bland annat beaktas. Det är även 

viktigt att få reda på möjliga frågor och oklarheter hos kunder; finns det något som de 

funderar på eller känner osäkerhet över gällande fortsättandet till nästa steg inom 

kundresan? Även möjliga hinder för att gå vidare i konsumtionsprocessen bör 

identifieras; både praktiska och emotionella. (Richardson 2010) 

Såsom det kommits fram till, består en kundresa tydligt av tre olika större faser; därmed 

är det relevant att gå igenom varje fas enskilt.  

3.3.1 Före 

Från företagets perspektiv handlar förköpsfasen om att lära känna konsumenten och 

rikta relevanta budskap mot det rätta kundsegmentet; från konsumentens perspektiv 

handlar det, i sin tur, om att överväga och söka möjliga erbjudanden (Lemon & Verhoef 

2016). Enligt Lemon och Verhoef (2016) samt Mascarenas m.fl. (2016) bör företag satsa 

på att analysera kundens experientiella värld; med andra ord skall behov, förväntningar, 

värderingar och drömmar identifieras och förstås. Funktionalitet, kvalitet och service tar 

dagens kund som självklarheter; upplevelser måste därmed gå utöver endast den 

funktionella tillfredsställelsen (Mascarenas m.fl. 2006).  

Fasen före köpet bör inkludera kontaktmoment som aktiverar kunden emotionellt och 

väcker hennes intresse. Momenten bör vara enhetliga med företagets image och detaljer 

bör fokuseras på: se till exempel till, att det fysiska utrymmet samt kontona på sociala 

medier är stämmer med de övriga marknadskommunikationsaktiviteterna och 

varumärkesidentiteten. Exempel på kontaktmoment i förköpsfasen är reklambudskap, 

som medvetet riktas mot ett specifikt kundsegment. Ett annat praktiskt exempel är att 

föra social interaktion med kunderna; dela ut visitkort, hålla kontakt via sociala medier 

eller föra kommunikation på en personlig nivå. Ifall det är frågan om ett nytt företag som 

inte ännu byggt upp en image eller ett rykte, kan det även vara avgörande att i 

föreköpsfasen ge information och fakta om företaget i form av marknadsföringsbudskap, 

och på det sättet utbilda potentiella kunder om verksamheten. (Morrison & Crane 2007)  

Ur ett rent praktiskt perspektiv är det även väldigt viktigt att lägga stor fokus på 

prissättningen och identifiera vad kunden är färdig att betala för upplevelsen. Enligt Pine 
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och Gilmore (1998) är prissättningen en avgörande faktor för upplevelsens slutresultat; 

felevalueringar kan bland annat leda till att negativa associationer gentemot företaget 

uppstår.   

3.3.2 Under 

Kontaktmoment under köpprocessen är av stor betydelse då det avgörs hur en kund 

uppfattar helheten av konsumtionsupplevelsen. I denna fas kommer kunden ofta i fysisk 

kontakt med företaget och därmed kommer kontaktmomenten att vara avgörande då 

associationer skapas, attityder formas och evaluering om möjlig fortsatt konsumtion 

görs.  

Kunden kommer i fysisk kontakt med företaget, till exempel genom att besöka det fysiska 

företagsutrymmet eller genom att bli betjänad av ägaren eller personalen. Enligt 

Morrison och Crane (2007) handlar underköpsfasen speciellt om att skapa en optimal 

miljö samt involvera kunden i den varumärkesskapande processen. Pine och Gilmore 

(1998) betonar dessutom betydelsen av införing av ett specifikt tema i varje upplevelse; 

ett tema som är kortfattat men övertygande samt överensstämmer med företagets 

varumärkesimage- och identitet. Ett tydligt tema kan leda till minnesvärdhet och hjälper 

kunden att skapa positiva associationer gentemot varumärket.  (Morrison & Crane 2007; 

Pine & Gilmore 1998) 

Upplevelsens tema går att intensifieras genom att lägga in positiva intryck i 

händelseförloppet och samtidigt försöka bli av med de negativa. Ifall vinkarna är oklara 

eller inkonsekventa, leder det till att kunden med stor sannolikhet inte kommer ihåg det 

upplevda eller i värsta fall skapar negativa associationer som påverkar köpbeteendet 

negativt. Negativa intryck kan handla om allt som motsätter sig, eller inte är enhetliga, 

med upplevelsens tema; dålig kundservice är ett klassiskt exempel och kan ha betydande 

konsekvenser för hur en konsumtionsprocess upplevs.  (Pine & Gilmore 1998) 

Den största delen av den mittersta fasen handlar om miljön som kunden omringas av; 

både den fysiska och den sociala (Morrison & Crane 2007; Lemon & Verhoef 2016). Den 

fysiska miljön kan påverka en kundupplevelse märkvärdigt och den bygger långt på 

kontaktmoment, som företaget relativt enkelt själv kan påverka; bland annat av synbara 

fysiska objekt, ljud, dofter och texturer. (Pine & Gilmore 1998; Morrison & Crane 2007)   

Teknologi är en självklar del inom den dagliga verksamheten för dagens företag; därmed 

påverkas även kundupplevelser starkt av hur det inom företaget används och utnyttjas. 
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I bästa fall kan utnyttjande av teknologi förenkla och fördjupa kundupplevelsen, till 

exempel vid användning av självbetjäningsteknologi eller specialeffekter. (Verhoef m.fl. 

2009)   

Den sociala miljön är ett lite mer komplext fenomen än den fysiska och är ofta oberoende 

av företaget; den är starkt sammankopplad med beteenden och existensen av andra 

människor i det fysiska utrymmet. Den sociala omgivningen påverkas bland annat av hur 

andra människor, både personal och andra kunder, beter sig, hurudan kommunikation 

som råder mellan dem samt antalet människor på plats. (Verhoef m.fl. 2009; Morrison 

& Crane 2007). Enligt Morrison och Crane (2007) spelar den sociala omgivningen en 

även större roll under en kundupplevelse än den fysiska.  

Enligt Macarenas m.fl. (2006) är det graden interaktion och engagemang som 

tillsammans avgör styrkan och kvaliteten på en emotionell kundupplevelse. Engagemang 

kan nås allra effektivast genom att man aktiverar kundens alla sinnen; eller åtminstone 

så många av dem som möjligt. (Macarenhas m.fl. 2006; Gentile m.fl. 2007; Pine & 

Gilmore 1998) För att i praktiken göra kunder en aktiv del av den värdeskapande 

processen, är det dessutom viktigt att ge dem tillräckligt med eget ansvar under 

kundupplevelsen; det resulterar i känsla av frihet och att kunden själv har kontroll över 

situationen. (Morrison & Crane 2007) Enligt Gentile m.fl. (2007) bör engagemang av 

kunden vara både kognitivt, pragmatiskt och fysiskt; kunden skall tvingas till någon typ 

av tankearbete, få denne att fysiskt delta samt att uppmuntra denne till social interaktion 

med andra kunder.  

3.3.3 Efter 

Fasen efter köpet är minst lika viktig i en fullständig kundupplevelse som de två faserna 

innan. Enligt Morrison och Crane (2007) kan kundlojaliteten ökas utöver och förstärkas 

genom att satsa på efterköpsfasen genom att bygga på de, under upplevelsen, skapade 

emotionella anknytningarna till varumärket.   

Exempel på praktiska åtgärder som företag kan använda sig av är bland annat olika slags 

tack-kort eller rabattkuponger, som kan användas vid fortsatta köp, samt genom att till 

exempel ge möjlighet till deltagande i lojalitetsprogram. Kommunikation till 

konsumenter kan även upprätthållas genom att komma ihåg kunden på födelsedagar 

eller andra viktiga datum; detta är ett effektivt sätt att upprätthålla bildade nätverk. En 

användbar metod är dessutom att vid sidan om, sälja eller dela ut biprodukter med 

företagets logo eller slogan; förutom att de kan föra med sig extrainkomster, fungerar de 
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även som ständig påminnelse om företaget och den erfarna upplevelsen.  (Morrison & 

Crane 2007) 

För att lyckas med upplevelsemarknadsföring på lång sikt, är kontinuerlig innovation 

och nytänkande viktigt. Kundens krav, behov och värderingar ändrar ständigt och 

påverkas av bland annat personlig utveckling, rådande trender och marknadsutveckling. 

Därmed kan det vara avgörande för företag att aktivt hålla koll på sin omgivning samt se 

till att uppdatera informationen de har om sina kunder. (Lemon & Verhoef 2016)   
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4 MARKNADSFÖRING I SMÅFÖRETAG 

4.1 Definition på småföretagsamhet 

För att definiera begreppet ”småföretag” i denna avhandling används definitioner 

utvecklade av bland annat Wägar m.fl. (2007) samt McCartan-Quinn och Carson (2011). 

Enligt dessa beskrivningar är småföretag självständiga organisationer som är ledda av 

en eller ett par företagsägare samt består av högst 100 anställda. Företaget har begränsad 

inflytelse på industrin där det agerar samt kännetecknas av bland annat en 

ledarskapsstil, som är kopplad till ägaren samt dennes personlighet. Småföretag, som 

har mindre än 10 anställda och en omsättning på högst två miljoner euro, är enligt EU:s 

definition mikroföretag. (Wägar m.fl. 2007) Distinktionen är värd att göra eftersom 

avhandlingens fallföretag alla är av denna kategori.  

Enligt McCartan-Quinn och Carson (2005) är småföretag sårbara men samtidigt 

värdefulla enheter, som spelar en stor roll i samhället både ekonomiskt och socialt. 

Mängden småföretag ökar ständigt och tillväxt prognostiseras även för framtiden; 

antalet småföretag i välutvecklade ekonomier är stort. (McCartan-Quinn; Carson 2005; 

Berthon m.fl. 2008)  

Småföretag karaktäriseras av arbete med begränsade resurser, en självständig och 

distinkt ledarskapsstil, den distinkta typen av ägarskap samt verksamhetens omfattning. 

(Fillis 2002; Coviello m.fl. 2000; Bettiol m.fl. 2011) Begränsade resurser innefattar allt 

från anställda och kapital till material och information; på grund av verksamhetens 

omfattning är även kundbasen begränsad. (McCartan-Quinn & Carson 2005) Ofta råder 

det brist på teoretisk kunskap gällande företagsekonomiska aktiviteter, såsom 

marknadsföring och finansiering. Småföretag arbetar under osäkerhet och risk och är 

speciellt mottagliga för misslyckanden. Dessutom brukar det strategiska arbetet och 

planering av verksamheten vara relativt oformellt; ledarskapsstrukturen i sin tur enkel 

och informell. (McCartan-Quinn & Carson 2005) Enligt Bettiol m.fl. (2011) används 

experter eller specialister inom specifika områden sällan; istället ligger ansvaret ofta 

endast hos företagsägaren.   

Småföretag agerar ofta på relativt små marknader som de ligger nära till. Därmed 

befinner de sig även nära sina kunder, vilket medför att de flexibelt och snabbt kan agera 

på förändringar i omständigheter. Flexibiliteten och närheten till marknaderna 

möjliggör även snabbt beslutsfattande och effektiv implikation av gjorda beslut. (Fillis 

2002; McCartan-Quinn & Carson 2005) Enligt McCartan-Quinn och Carson (2005) har 
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dock småföretag även ofta endast små möjligheter till inflytelse på marknaden jämfört 

med större aktörer samt begränsade tillgångar till breda sociala nätverk.   

Småföretag agerar ofta i en osäker och dynamisk omgivning, som kännetecknas av höga 

risker och liten finansiell kontroll. (McCartan-Quinn & Carson 2005) Eftersom 

småföretagare ständigt är utsatta för förändringar och hot på marknaden, är speciellt 

kreativitet och förmåga till snabbt samt självständigt beslutsfattande avgörande för 

framgång och tillväxt; dock kan den osäkra miljön vara optimal för innovativt agerande. 

(Fillis 2002; McCartan-Quinn & Carson 2011) Enligt McCartan-Quinn och Carson 

(2005) har småföretagare goda förutsättningar för kreativitet och innovation på grund 

av deras frihet att uttrycka sig själva och föra fram sina egna visioner. Som grund för 

detta påstående kan till exempel den traditionella Schumpeteristiska innovationsteorin 

om amidexteritet användas som grund; genom att både utnyttja befintliga resurser på 

marknaden och finna nya möjligheter genom att se på osäkerheter samt förändrade 

omständigheter, kan nya innovationer kreativt och effektivt utvecklas (Li m.fl. 2008). 

Beslutsfattande och ledarskap i småföretag är starkt sammankopplade med ägaren och 

dennes personlighet och påverkas starkt av bland annat ägarens egna tankar, åsikter, 

attityder och värderingar. Företagets personlighet, varumärke och image utformas 

därmed enligt ägarens karaktär. Hurudan tillväxt som lyckas åstadkommas, beror även 

mycket på ägarens personliga ambitioner och målsättningar. (McCartan-Quinn & 

Carson 2005) I samband med att ett företag växer och ägaren samlar på sig mer 

erfarenhet, får även ägarens ledarskapskunskaper och beslutsfattande en större roll. 

Intuition ligger ofta som grund för allt, men då det gäller planering av strategier är det 

vanligt att även småföretag tar till sig ett mer strukturellt, planerat och långsiktigt 

tillvägagångssätt (Fillis 2002).  

Fastän resurserna ofta är begränsade i småföretag, är det ändå möjligt för dem att 

effektivt konkurrera med större aktörer på marknaden. För att detta kan vara möjligt bör 

småföretag enligt Fillis (2002) fokusera på att agera på distinkta, nischade marknader 

samt koncentrera sig på sina kärnkompetenser.   

Det viktigaste redskapet för att uppnå konkurrensfördelar, tackla problem som 

begränsade resurser ställer till med samt uppnå framgång är dock, enligt Fillis (2002) 

kreativitet. Författaren anser att kreativitet och framgång i småföretag alltid går hand i 

hand och innefattar bland annat risktagande, kontroll, självständigt tänkande och 

beslutsfattande, självförtroende samt oräddhet för misslyckanden. Kreativitet är, 
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förutom en konstnärlig kompetens, även en psykologisk egenskap och viktig förmåga 

inom gott ledarskap. (Fillis 2002)  

Beroende på målsättningarna med verksamheten samt orsakerna till varför det 

grundats, kan ett småföretag antingen vara ett livsstils- eller entreprenöriellt företag.  Ett 

livsstilsföretag drivs av ägaren med syftet att uppfylla egna drömmar och uppnå 

personlig uppfyllelse medan ett entreprenöriellt företag för att göra vinst och uppnå 

ekonomiska fördelar. (McCartan-Quinn & Carson 2005) 

Enligt McCartan-Quinn och Carson (2005) är småföretagsägaren oftast en hårt 

arbetande och motiverad individ med en stark ambition och klar framtidsvision gällande 

företagsverksamheten. Förutom kreativitet och förmågan till innovativt tänkande, är 

viktiga egenskaper för småföretagare, bland annat positivitet, goda analytiska förmågor 

samt förmågan att fatta snabba men eftertänkta beslut. (Fillis 2002) Det är typiskt, att 

småföretagsägare känner stor passion gentemot sitt företag och dess varumärke 

eftersom det oftast enda från början själv byggs upp och så starkt influeras av identiteten 

(Spence & Essoussi 2010). 

4.2 Den unika marknadsföringen 

Enligt Ojasalo m.fl. (2008) har marknadsföring och speciellt varumärkesbyggande 

aktiviteter i småföretagsamhetskontext studerats väldigt lite. Det som dock kommits 

fram till är att marknadsföringen i småföretag är unik; den baserar sig oftast mer på 

intuition, omdöme samt erfarenhet än på formella och traditionella teorier och modeller 

från litteraturen.  

Även inom marknadsföring ligger kreativitet som grund; dessutom är identifiering och 

utnyttjande av möjligheter, kunskapsförståelse, nätverk samt word-of-mouth viktiga 

koncept. (Fillis 2002; Berthon m.fl. 2008; Coviello m.fl. 2000; Spence & Essoussi 2010) 

Fillis (2002) och Coviello m.fl. (2000) beskriver småföretagsmarknadsföringen som 

oplanerad och informell; strategierna görs på kort sikt, saknar ofta struktur och 

kännetecknas till och med av kaos.   

Enligt Wägar m.fl. (2007) ligger traditionella marknadsföringsteorier för långt borta från 

den praktiska, dagliga verksamheten och fungerar därför inte optimalt inom 

småföretagskontext. Även på grund av de ofta begränsade resurserna, brukar 

företagsägaren ta till sig de marknadsföringsaktiviteter som, för det första, finns 

tillgängliga och går att användas, och för det andra, som anses föra med sig den största 
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nyttan (Berthon m.fl. 2008). Enligt Ojasalo m.fl. (2008) har personlig och direkt 

försäljning ofta en stor betydelse då det gäller kommunikation av 

marknadsföringsbudskap; brist på resurser medför att ägaren ofta själv på detta sätt i 

praktiken måste bevisa vad de sina kunder egentligen kan erbjuda.  

Marknadsföring i småföretagskontext brukar ofta karaktäriseras av att vara 

entreprenöriell; den grundar sig på risktagande, innovation och proaktivitet. Enligt Fillis 

(2002) är risktagande en faktor som skiljer de starka entreprenörerna från de svagare 

och kan vara en viktig faktor för företagsframgång. (Fillis 2002, Coviello 2000) 

Småföretag har sällan marknadsföringsavdelningar med specifika och utvalda individer 

som ansvarar för området. Istället är det ägaren själv som fungerar som den viktigaste 

beslutsfattaren och därmed får marknadsföringsaktiviteterna långt sin form på basis av 

ägarens uppskattningar.  Det är typiskt att ägaren bland annat personligen deltar i 

promotionen av produkter samt är i aktiv kontakt med intressenter genom olika 

kommunikationsprocesser- och kanaler; därmed har ägaren möjlighet att uttrycka sin 

personlighet direkt till dem och påverka budskapet på det sättet som anses relevant. 

(Bettiol m.fl. 2011; Berthon m.fl. 2008; Wägar m.fl. 2007)  

Än idag, anser dock litteraturen att vissa basmodeller inom traditionell 

marknadsföringsteori, såsom SWOT- eller 4P- modellen, kan, och i de flesta fall bör, 

förstås och användas även inom småföretagskontext. Som grund behöver de inte ligga, 

men allmän förståelse av dem kan vara till stor nytta; de kan till exempel utnyttjas som 

stöd för rutinmässiga marknadsföringsaktiviteter.  (Fillis 2002; Coviello m.fl. 2000) 

Enligt Coviello m.fl. (2000) kan vissa grundläggande marknadsföringsteorier inte 

undvikas eller negligeras ifall småföretag på allvar vill klara av att konkurrera med större 

aktörer på marknaden; på idrotts- och välmåendebranschen är detta därmed väldigt 

relevant.  

Man kan påstå, att relationsmarknadsföring i småföretagskontext lätt får en viktig på 

grund av företagens närhet till marknaden samt behovet av att fokusera på enskilda 

kunder. Relationsmarknadsföring är en form av marknadsföring, som speciellt 

kännetecknas av att lägga fokus på den enskilda kunden genom att identifiera och förstå 

hennes personliga krav, värderingar och behov. (Mossberg & Sundström 2012, s. 140–

141) Nätverkssynsättet, som bygger på relationer och genom dem interagera i sociala 

gemenskaper, är viktigt för småföretag och för deras överlevnad; nätverk behandlas mer 

ingående i avsnitt 4.3.4. 
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Enligt Berthon m.fl. (2008) utformas de använda marknadsföringsaktiviteterna i 

småföretag med tiden. I samband med att företaget utvecklas och ägaren samlar på sig 

erfarenhet, ökar även kunnandet inom marknadsföring och därmed blir identifieringen 

av de effektiva och användbara marknadsföringsmetoderna naturligare. (Berthon m.fl. 

2008) Även Fillis (2002) förklarar hur företagsägarens kunskaper så småningom 

utvecklas i och med att företaget växer och får mer erfarenhet. Cope (2009) betonar även 

vikten av misslyckanden; hur de kan föra en småföretagsägare framåt på ett väldigt 

effektivt sätt genom att fungera som inlärningsprocesser, som förbereder ägaren för 

kommande utmaningar och hot.  

4.2.1 Utmaningar 

Lyckat marknadsföringsarbete i småföretag kräver kreativitet och resurser och för ofta 

med sig utmaningar och bekymmer för småföretagare. Typiska och rent praktiska 

problem, som småföretagare ofta kämpar med, är till exempel valet av passande 

promotionskanaler, utföring av marknadsundersökningar, förståelse och tolkning av 

relevant marknadsföringsinformation samt planering av marknadsföringskampanjers- 

och budskaps innehåll (Berthon m.fl. 2008).  

Även externa makrofaktorer kan föra med sig utmaningar då det gäller 

marknadsföringen. Bland annat globaliseringen, teknologins utveckling samt 

distributörers ökade makt på marknaden influerar varumärkesarbetet i småföretag. Den 

snabba utvecklingen av olika kommunikationskanaler har även sin påverkan och medför 

att företag alltmer måste vara försiktiga och medvetna om vad, och via vilka kanaler, 

budskap kommuniceras ut. (Ojasalo m.fl. 2008) 

Marknadsföring är en livsviktig och avgörande funktion för småföretagens framgång och 

överlevnad samt för att uppnå konkurrensfördelar. (Bettiol m.fl. 2011; Wägar m.fl 2007) 

Enligt McCartan-Quinn och Carson (2005) är det ändå väldigt typiskt att småföretag 

begränsar marknadsföringsaktiviteter och inte medger deras betydelse för 

verksamhetens framgång; enligt Wägar m.fl. (2007) syns detta speciellt i mikroföretag.  

Bland annat Ojasalo m.fl. (2008) konstaterar att varumärkesbyggande aktiviteter ofta 

får väldigt lite uppmärksamhet, eller till och med helt och hållet ignoreras, i den dagliga 

verksamheten på grund av brist på tid samt på förståelse över dess betydelse för 

verksamheten. Det är typiskt att stora mängder kapital inte vill sättas på 

marknadsföringen; formell träning och studier inom området utnyttjas också sällan. 

(Berthon m.fl. 2008; Wägar m.fl. 2007) 
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I småföretag är det typiskt att företagsekonomiska aktiviteter förenklas genom att 

kombinera dem i den dagliga och praktiska verksamheten. (Berthon m.fl. 2008; Wägar 

m.fl. 2007) Två aktiviteter som väldigt ofta kombineras och upplevs som ett enda 

fenomen, är marknadsföring och försäljning; skillnaden mellan de två distinkta 

aktiviteterna känns oklar. Marknadsföring ses som ett praktiskt verktyg inom 

säljprocessen och blir en synonym till säljarbete. (McCartan-Quinn & Carson 2005)  

Arbete med begränsade resurser medför att småföretag sällan har möjlighet att köpa in 

sig på en marknad, utan det krävs beständigt arbete för att uppnå marknadsandelar och 

konkurrenskraft. För att uppnå det man vill, måste småföretag med hjälp av olika 

metoder förtjäna sin position på marknaden och övertyga intressenter om sin 

konkurrenskraft; bli sedda som trovärdiga aktörer bland ett nätverk av kunder, 

leverantörer, konkurrenter samt andra viktiga intressenter. (Wägar m.fl. 2007)  

4.2.2 Styrkor och möjligheter 

Fastän småföretag är utsedda för utmaningar och risker, betonar bland annat Coviello 

m.fl. (2000) att de informella marknadsföringsaktiviteterna inte automatiskt bör ses 

som svagheter; den moderna synen kan leda till, till exempel, effektiv identifiering och 

utnyttjande av nya möjligheter på marknaden samt innovativt och kreativt agerande. 

Bettiol m.fl. (2011) påstår, att brist på formella marknadsföringsstrategier inte är 

detsamma som brist på marknadsföring, medan Berthon m.fl (2008) betonar att 

småföretag kan, oberoende deras begränsade budgeter, både leda samt leverera 

varumärkets budskap effektivt till dess fulla potential.  

Enligt bland annat Bettiol m.fl. (2011) och Coviello m.fl. (2000) kompenserar kreativitet 

och förmåga till innovation bristen på kunskap inom marknadsföringsteori. Förutom att 

småföretag är informella och reaktiva, har de även en modern och praktisk syn på 

marknadsföringsaktiviteter; detta kan de utnyttja till sin fördel ifall tillräcklig förståelse 

för kunden finns.  (Fillis 2002; Coviello m.fl. 2000; Berthon m.fl. 2008) 

Ägarens stora roll och engagemang i all verksamhet kan även ses som en styrka. Enligt 

Bettiol m.fl. (2011) kan ägarens personliga engagemang inom marknadsföringsarbete 

leda till starka och trovärdiga budskap eftersom kunderna lätt, på grund av den 

mänskliga faktorn, kan relatera till dem.  I mikroföretag får ägarens personlighet en även 

starkare roll i och med att det personliga engagemanget är så avgörande; själva 

varumärket associeras lätt med ägarens image (Wägar m.fl. 2007). 

Småföretagsvarumärket behandlas närmare i avsnitt 4.3.  
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Berthon m.fl. (2008) presenterar praktiska fördelar med typisk 

småföretagsmarknadsföring. Den informella marknadsföringen i småföretag brukar 

kännetecknas av att vara relativt entreprenöriell, det vill säga flexibel och innovativ. 

Enligt författarna medför detta, i sin tur att, att småföretag har goda förutsättningar till 

att identifiera och reagera på förändrade kundkrav samt anpassa sig till nischade 

marknader.  

På grund av småföretagens flexibilitet och närhet till sina kunder, har de även 

förutsättningar till att utveckla skräddarsydda marknadsföringsbudskap till specifika 

kundsegment samt snabbt implementera marknadsföringsstrategier i praktiken; de har 

möjlighet att effektivt reagera på bland annat responsen marknadsföringsbudskapen för 

med sig samt ta till sig feedback från intressenter. (Berthon m.fl. 2008; Fillis 2002; 

Coviello m.fl. 2000) Att snabbt veta vad bland annat kunderna tycker och få information 

om deras konsumtionsupplevelser möjliggör att tjänster, som levererar mervärde och 

tillfredsställelse utöver, går att planera. (Berthon m.fl. 2008)  

4.3 Småföretagsvarumärket och dess uppbyggande 

Att medvetet arbeta med branding och fokusera på att bygga ett starkt varumärke får 

ofta väldigt lite fokus i småföretag. Förutom på grund av resursbrist, negligeras branding 

ofta även på grund av att man hellre prioriterar utveckling av själva erbjudandet som 

säljs istället för att satsa på immateriella och osynliga faktorer, såsom skapandet av en 

varumärkespersonlighet. (Spence & Essoussi 2010; Ojasalo m.fl. 2008)  

Då ett nytt företag skapas, är branding inte i praktiken nödvändigt för starten; därför 

lägger småföretagare typiskt sett mer fokus på bland annat ekonomiska aspekter och 

byråkratiska aktiviteter. (Bresciani m.fl. 2010) Enligt Bresciani m.fl. (2010) borde dock 

branding satsas på från första början för att uppnå framgång samt för att undvika 

onödiga utmaningar i framtiden; på långsikt kan negligering av varumärkesarbete bli 

väldigt dyrt. Ifall ändringar i till exempel varumärkesidentiteten på efterhand måste 

göras, kan kostnaderna bli höga och leda till missnöjda samt förvirrade kunder. 

(Bresciani m.fl. 2010) 

Enligt Berthon m.fl. (2008) är brand management ett område, där småföretag bör dra 

nytta av den existerande traditionella marknadsföringslitteraturen genom att använda 

vissa teorier som grund och utnyttja dem som stöd för övriga samt mer kreativa, 

brandingsaktiviteter. Dessutom bör fokusen ligga på att skapa relevanta och värderade 

varumärken samt på ständigt arbete för att utveckla varumärket och hålla det vid liv. Allt 
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det ovan presenterade handlar om traditionella brandingsprinciper; genom att följa 

dessa, kan småföretag både skapa och hålla igång ett starkt varumärke på långsikt. 

(Berthon m.fl. 2008) 

Speciellt tre faktorer påverkar ett småföretagsvarumärke: ägarens personlighet, 

företagsstrukturen samt marknaden. (Ojasalo m.fl. 2008)  

4.3.1 Ägaren = varumärket?  

Enligt Ojasalo m.fl. (2008) och Bresciani m.fl. (2010) är det ägaren som ofta är själva 

varumärket för småföretaget; företagsägaren blir alltså företagets varumärkessymbol.   

Eftersom ägarens personliga engagemang i de vardagliga aktiviteterna är så betydande 

och på grund av att ägarens karaktär så tätt är ihopkopplat med varumärket, bygger 

marknadsföringen i småföretag långt på att ägaren själv är synlig och representerar 

företaget. Hur företagsägaren beter sig offentligt har därmed stor påverkan på hur 

varumärkesimagen utformas. (Spence & Essoussi 2010; Ojasalo m.fl. 2008; Wägar m.fl. 

2007) Även personalen spelar en stor roll eftersom den ofta har en så tydlig roll i den 

dagliga verksamheten och kommunikationen med kunder. (Wägar m.fl. 2007; Spence & 

Essoussi 2010) 

Det är typiskt att småföretagsägaren är väldigt stolt över sitt egna företag och vill att 

varumärket representerar kvalitet, unicitet och attraktivitet (Ojasalo m.fl. 2008). 

Ägarens ofta förekommande passion och kärlek gentemot det egna företaget och 

varumärket brukar överföras till dennes familjemedlemmar och anställda, vilket även 

påverkar hur varumärket utvecklas och uppfattas av konsumenter. (Spence & Essoussi 

2010)   

När det gäller att förstå och känna sin kund, poängterar Wägar m.fl (2007) betydelsen 

av att ”prata samma språk som kunden”; uttrycka marknadsföringsbudskapen på ett sätt 

som känns lättillgängliga och förståelsebara för konsumenterna. För att förtjäna en 

position på marknaden och få intressenternas respekt, krävs det även att företaget visar 

sig bry om kunderna; visar empati och intresse gentemot dem samt tar dem i hänsyn då 

marknadsföringsaktiviteter implementeras. (Wägar m.fl. 2007) 

4.3.2 Varumärkesimage- och rykte 

Utgångspunkten i uppbyggandet av ett småföretagsvarumärke ligger i att finna balans 

mellan varumärkesidentiteten-, personligheten- och imagen och se till att ryktet och 
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imagen är enhetliga. Därmed bör företaget förstå hurudan image de har.  För att undvika 

att en klyfta mellan imagen och ryktet uppstår, bör företagsvisionen stämma med 

intressenternas uppfattningar om företaget och dess varumärke. (Berthon m.fl. 2008)  

Småföretagare bör förstå skillnaden mellan företagsimagen och- ryktet då de jobbar med 

att bygga ett starkt varumärke. (Berthon m.fl. 2008) Berthon m.fl (2008) beskriver 

imagen som publikens senaste uppfattningar om företaget eller varumärket. Enligt 

Chang och Chieng (2006) består varumärkesimagen både av konsumenternas attityder, 

associationer och perceptioner om ett varumärke. För att en varumärkesimage 

överhuvudtaget kan existera, krävs varumärkeskännedom; att konsumenter lätt kan 

komma ihåg varumärket. (Esch m.fl. 2006).   

Ryktet beskrivs som värdebaserade omdömen, evalueringar och uppfattningar som 

bland olika intressenter utvecklats över en längre tidsperiod gentemot företaget eller 

varumärket. (Berthon m.fl. 2008; Veloutsou & Moutinho 2009) Enligt Petkova m.fl. 

(2008) är ett rykte gott, ifall det på marknaden är känt och positivt evaluerat samt att 

intressenter har kunskap om det. Ett gott rykte attraherar fler kunder och är därmed värt 

att satsa på (Veloutsou & Moutinho 2009).  

Ett nystartat företag kan inte genast kan ha ett rykte, utan det utformas med tiden 

(Berthon m.fl. 2008; Veloutsou & Moutinho 2009). Enligt Veloutsou och Moutinho 

(2009) är det väldigt svårt att bygga upp ett rykte snabbt under en kort tidsperiod 

eftersom utgångspunkten ligger i att på långsikt leverera det som man lovat kunden. 

Ryktesbyggandet- och utvecklingen sker över hela varumärkets livscykel och får sin 

början direkt då varumärket introduceras på marknaden. (Berthon m.fl. 2008; 

Veloutsou & Moutinho 2009) Enligt Petkova m.fl. (2008) bör de ryktesbyggande 

aktiviteterna vara en fungerande kombination av prestation, ekonomiska investeringar 

samt effektiv marknadsföring. Veloutsou och Moutinho (2009) betonar betydelsen av att 

uttrycka varumärkesidentiteten med lämpliga och enhetliga metoder så att den uppfattas 

på rätt sätt och är enhetlig med varumärkesimagen.  

För att snabbt sätta igång utvecklingen av ryktesskapande bland konsumenter, gäller det 

att så snabbt som möjligt få varumärket på kartan inom den egna branschen. Detta bör 

göras genom att på olika sätt skapa intresse och fånga intressenternas uppmärksamhet. 

I praktiken kan det här göras genom att interagera och skapa nätverk till andra aktörer 

på marknaden och aktivt arbeta för att nå intressenter; till exempel genom att delta på 

mässor, konferenser, dela ut broschyrer, vara synlig på sociala medier samt satsa på PR-
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arbete. Även användning av den tidigare presenterade metoden storytelling kan effektivt 

utnyttjas inom detta sammanhang; fånga människors uppmärksamhet genom att 

berätta fångande berättelser om företaget. (Petkova m.fl. 2008) 

Enligt Petkova m.fl. (2008) är det även väldigt viktigt att satsa på de mänskliga 

resurserna inom företaget då det gäller varumärkesarbete. Ofta är det ju dem, förutom 

ägaren, som är ansiktet utåt; därmed påverkar de även ryktet utvecklingen av 

företagsimagen- och ryktet märkvärdigt. (Petkova m.fl. 2008) Genom att inkludera 

personalen i brandingsarbetet kan även bland annat brist på förtroende och engagemang 

samt motstånd för förändring undvikas (Ojasalo m.fl. 2008). Konkreta åtgärder för att 

inkludera personalen är till exempel teamförstärkande aktiviteter, utdelning av 

ansvarsuppgifter och uttryckande av förtroende gentemot dem; personalen skall känna 

att de brys och tas hand om samt vara motiverade att sköta sina ansvarsuppgifter 

(Petkova m.fl. 2008; Mossberg & Sundström 2012, s. 53). 

4.3.3 Associationer 

Varumärkesassociationer betyder, att kunden kopplar ett eller flera specifika minnen 

eller sinnestillstånd med ett varumärke (Mossberg & Sundström 2012, s. 231) 

Associationer kan ge en kund både funktionellt och symboliskt värde och därmed är det 

viktigt att ge konsumenter förutsättningar för att skapa positiva associationer till ett 

varumärke (Spence & Assoussi 2010) Associationer kan även vara kopplade till personer; 

i småföretagskontext till ägaren och personalen.  (Mossberg & Sundström 2012, s. 231) 

Denna personifiering kan i bästa fall leda till att kunder kan relatera till varumärket och 

då skapas även starka förutsättningar för emotionella varumärkesrelationer. (Spence & 

Assoussi 2010) Enligt Ojasalo m.fl. (2008) borde småföretag sträva efter att kunder 

speciellt skapar associationer till fysiska personer än till abstrakta fenomen.    

Associationer till småföretag kan skapas relativt snabbt på grund av företagens närhet 

till kunderna och marknaden. Allra effektivast skapas associationer ifall företaget endast 

representerar ett enda varumärke. (Spence & Assoussi 2010). Spence och Assoussi 

(2010) betonar även att det inte heller lönar sig för småföretag att hålla på med 

djupgående samarbete eller ingå allianser med andra företag, utan endast satsa på sin 

egna verksamhet för att uppnå bästa möjliga resultat.   

Associationer till ett småföretagsvarumärke kan även skapas till följd och på basis av 

företagets geografiska läge; land, stad eller till exempel stadsdel. Enligt Spence och 

Assoussi (2010) är detta en bra strategi för småföretag att tillämpa och kan resultera i 
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positiva associationer och unika strategier, som är svåra att kopiera; till exempel genom 

att dra nytta av imagen på hemstaden- eller ett specifikt grannskap och göra det en tydlig 

del av varumärkesidentiteten. (Spence & Assoussi 2010)  

4.3.4 Betydelsen av sociala nätverk 

Att bygga upp och utnyttja sociala nätverk har en stor betydelse inom 

småföretagskontext. (Fillis 2002) Enligt Carson m.fl. (2004) kan nätverk utnyttjas 

oberoende om man är tvungen att arbeta med begränsade resurser; dessutom får de en 

speciellt viktig roll då marknaden kännetecknas av föränderlighet och dynamik.  

Enligt Mossberg och Sundström (2012, s. 50) är det viktigt att ta i beaktande samt satsa 

på att bygga goda relationer till alla intressenter runtom företaget; det vill säga till 

kunder, anställda, konkurrenter, möjliga samarbetspartners och samhällsintressenter. 

Sist och slutligen är det ju inom samspelet med dessa som affärer uppstår och 

företagsverksamheten får sin grund (Mossberg & Sundström 2012, s. 58) 

Nätverkssynsättet baserar sig på att marknadsföring bygger på nätverk och relationer 

inom dem (Mossberg & Sundström 2012, s. 138) I småföretag byggs nätverk ofta upp av 

företagsägaren själv bland annat genom personliga kontakter (Carson m.fl. 2004). De 

personliga relationerna ligger ofta som grund för att skapa relationer till alla typer av 

intressenter samt då information om marknaden eller om olika företagsaktiviteter skall 

samlas in (Coviello 2000).  

Ifall en företagsägare lyckas bygga upp ett brett nätverk av kontakter och intressenter, är 

det lättare för företaget att vid behov lägga ut specifika marknadsföringsaktiviteter eller 

be om hjälp (Coviello 2000). Enligt Mossberg & Sundström (2012, s. 139) leder goda 

kontakter och samarbete med bland annat konkurrenter till flera fördelar; till exempel 

kan företagen vid problemsituationer hjälpa varandra eller tillsammans gå igenom saker 

som berör deras gemensamma verksamhetsområde. Genom goda förhållanden till 

enskilda kunder, kan företag positionera sig i ett nätverk bestående av olika 

marknadsrelationer och skapa förutsättningar för emotionella varumärkesrelationer. 

(Coviello 2000)  

4.4 Marknadsföring i små nystartade företag  

Denna avhandling fokuserar på nystartade småföretag som befinner sig i början av sin 

verksamhet och därmed är det relevant att ännu specificera typiska drag för 

marknadsföring specifikt inom detta område.  
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Brist på resurser syns tydligast vid initialfasen av företagsverksamheten. Ett nystartat 

företag har inte heller haft tid att märkvärdigt utveckla interna strukturer och processer 

eller att bygga upp ett rykte bland konsumenter; själva kunderna måste dessutom ännu 

skaffas för att få verksamheten på allvar igång. (Bresciani m.fl. 2010) För att tackla 

utmaningarna initialfasen av verksamheten för med sig, bör företaget från första början 

kommunicera budskap, där dess originalitet och konkurrenskraft tydligt framkommer; 

betona vad det är som skiljer det från konkurrensen (Kappel 2017). Enligt Kappel (2017) 

kan den potentiella kunden övertygas med hjälp av ett konkurrenskraftigt pris, kvalitet 

samt genom en kombination av dessa faktorer; utgångspunkten ligger i att bevisa varför 

det egna erbjudandet medför högre värde för konsumenten.  

En av de största utmaningarna handlar om det tillsvidare outvecklade ryktet och 

kundbasen; dessutom råder ofta brist på ekonomiska resurser samt kunskap om 

marknaden. Utvecklingen av själva tjänsten eller produkten kan dessutom ännu vara på 

gång. (Bresciani m.fl. 2010; Petkova m.fl. 2008). Oberoende dessa fakta, bör nystartade 

företag påbörja marknadsföringen av sitt erbjudande redan innan verksamheten 

ordentligt är i gång; på detta sätt kan intresse och efterfrågan skapas redan i tidigt skede 

av företagsverksamheten samt varumärket göras bekant på segmentmarknaden (Kappel 

2017). Ifall ett nystartat företag väntar för länge med att ta ut sitt varumärke på 

marknaden och med processen av att skapa en varumärkesimage, finns risken att 

företaget snabbt gallras ut av den rådande konkurrensen (Bresciani m.fl. 2010). 

Utgångspunkten ligger i att från första början fokusera på att bygga en stark 

varumärkesidentitet samt ständigt fokusera på att tänka på de positiva konsekvenserna 

effektiv branding på långsikt för med sig. (Bresciani m.fl. 2010; Ojasalo m.fl. 2008) 

Kappel (2017) betonar betydelsen av att lyssna och förstå sig på kunden, samt redan 

innan verksamheten fullt är igång, förstå vad hon eftertraktar.  

Bresciani m.fl. (2010) har utvecklat en modell med syfte att beskriva hur ett varumärke 

i nystartade företag byggs upp. Modellen skildrar en process som består av tre tydliga 

steg: 1) definition av varumärkesstrategin, 2) planering och beslutsfattande gällande 

varumärkesdesign samt 3) val av varumärkesbyggande aktiviteter. (Bresciani m.fl. 2010) 

Det viktiga inom det första steget är att företaget utvecklar en tydlig varumärkesstrategi, 

som även i praktiken går att implementera. Strategin måste vara enhetlig med 

företagsstrategin; dess vision och mission. (Bresciani m.fl. 2010) 
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Då en varumärkesstrategi har utvecklats, handlar nästa steg om att fastställa företagets 

officiella namn, logo samt andra visuella element, såsom företagets fysiska utrymme. 

Besluten som fattas, bör basera sig på varumärkesstrategin, som beslutits om i det 

föregående steget. För att undvika onödiga problem och se till att förutsättningar för att 

nå potentiella kunder är goda, lönar det sig även för företag i detta skede att säkerställa 

att namnet samt logon får användas och kan skyddas legalt, samt att en ledig 

internetdomän finns tillgänglig. (Bresciani m.fl. 2010) Dagens konsument är van vid 

unika och innovativa reklambudskap; därmed är det viktigt att företag vid detta skede 

grundar sitt arbete på kreativitet. (Kappel 2017).  

Det sista steget i modellen går ut på att välja de relevanta, användbara och tillgängliga 

aktiviteterna, som kan utnyttjas för att bygga upp varumärket. (Bresciani m.fl. 2010) 

Kappel (2017) betonar betydelsen av originalitet och annorlundatänkande då 

marknadsföringsstrategiernas planeras och implementeras; enligt författaren bör 

nystartade företag använda sig av flera olika marknadsföringskanaler för att garantera 

bred synlighet och skapa förutsättningar för associationer från första början.  

Digitala marknadsföringskanaler utnyttjas så mycket som möjligt eftersom de effektivt 

kan utnyttjas fastän de ekonomiska resurserna vore begränsade. (Bresciani m.fl. 2010) 

Virtuella marknadsföringstekniker är ofta både kostnadsfria och kreativa; exempel på 

dessa är användning av video, olika sociala medier samt innehållsmarknadsföring med 

hjälp av exempelvis bloggar (Kappel 2017). Enligt Bresciani m.fl. (2010) är betydelsen av 

sociala medier enorm; de fungerar som utmärkta kanaler för att bygga den egna 

varumärkesidentiteten samt nå potentiella kunder.  

Fastän litteraturen betonar användandet av unika och innovativa 

marknadsföringsstrategier, bör det märkas att de alltid måste kombineras med realism; 

strategierna måste ekonomiskt sett vara lönsamma och möjliga att i praktiken 

implementera. (Bresciani m.fl. 2010; Kappel 2017; Ojasalo m.fl. 2008). Att använda sig 

av upplevelser som marknadsföringsverktyg är ett exempel som bland annat Bresciani 

m.fl. (2010) presenterar; företag kan bland annat ordna evenemang och satsa på att 

skapa emotionella kundupplevelser.  

I början av företagsverksamheten bör en småföretagare så långt som möjligt utnyttja sig 

av existerande sociala nätverk och kontakter. (Bresciani m.fl. 2010) Genom detta, kan 

både hjälp för startandet av verksamheten fås samt påbörjandet av ryktesspridningen i 

tidigt skede börjas i form av positiv word-of-mouth. (Bresciani m.fl. 2010) 
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I och med att företaget växer och utvecklas, bör fokus så småningom börja sättas på att 

göra varumärket minnesvärt bland annat genom att se till att optimala förutsättningar 

för fortsatt skapande av positiva varumärkesassociationer finns tillgängliga; satsningar 

på till exempel kundservice och upprätthållande av skapade kundrelationer blir speciellt 

relevant. (Berthon m.fl. 2008) 



 65 

5 DEN PRELIMINÄRA MODELLEN 

Den preliminära modellen, som bygger på teorin, är uppbyggd med hjälp av identifierade 

dimensioner och till dem tillhörande aktiviteter. Dimensionerna ligger som grund för 

skapandet av emotionella kundupplevelser, medan aktiviteterna specificerar vad de går 

ut på.  

Förfluten tid och grad av interaktion finns med i modellen och beskriver hur 

förutsättningarna för djupare emotionella kundupplevelser blir högre desto mer tid som 

går och desto mer kunden och varumärket för interaktion med varandra.  

Ifall företag fokuserar på existensen av de fem dimensionerna samt ser till att beakta de 

olika aktiviteterna genom sina handlingar och olika åtgärder, kan de aktivt bidra till att 

skapa emotionella kundupplevelser. Ifall kärlekskomponenter, som i modellen 

förenklats med hjälp av Sternbergs (1986) triangulära teori om kärlek inblandas, kan 

upplevelserna dessutom utvecklas till kärleksfulla, vilket enligt denna modell beskriver 

målsättningen och det eftersträvade idealtillståndet. 
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 Den preliminära modellen baserad på teorin. 
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6 METODDISKUSSION 

De metodval som gjorts, presenteras och argumenteras för i följande avsnitt. Den 

empiriska studien som modellutvecklingen dels bygger på har genomförts med hjälp av 

djup- och fokusgruppsintervjuer.  

6.1 Angreppssätt 

Eftersom syftet med forskningen är att utveckla en teoretisk modell genom att skaffa 

förståelse för ett speciellt temaområde, emotionell branding och ett specifikt 

kundsegment, valdes ett induktivt angreppssätt; målsättningen med det induktiva är att 

generera ny teori utifrån den information som via empirisk undersökning samlas in. 

(Saunders m.fl. 2016, s. 147; Patel & Davidson 2011, s. 23) Induktion är motsats till 

deduktion, som har sin grund i naturvetenskaper. Det deduktiva angreppssättet lämpar 

sig bättre för teoritestning än -generering; induktion, i sin tur, är ett naturligt val av då 

mänskliga behov, attityder, värderingar, åsikter etc. studeras.  (Saunders m.fl. 2016 

s.147)  

Enligt Patel och Davidson (2011, s. 23–24) handlar det induktiva angreppssättet om att 

upptäcka något nytt under informationsinsamlingsprocessen och använda det som 

grund för att utveckla ny teori. Det viktiga gällande ett induktivt angreppssätt är att 

samtidigt då data samlas in, fokusera på att kontinuerligt analysera det. Sättet grundar 

sig på att identifiera och förstå relationer och förhållanden på ofta förekommande 

mönster den existerande teorin samt det insamlade data har, och med hjälp av 

tolkningarna generera teori. (Saunders m.fl. 2016, s. 570–571) 

Det finns risker i att arbeta induktivt, vilka man som forskare bör ta i beaktande. Det är 

till exempel svårt att veta räckvidden eller generaliteten på teorin, eftersom den baserar 

sig på teori från viss tidpunkt, en typisk situation och grupp av människor. (Patel & 

Davidson 2011, s. 23) Eftersom avhandlingens stora tema, småföretagsamhet, är så 

ostuderat och för att det data som samlas in kommer att ligga som grund för en ny 

teoretisk modell, är det induktiva sättet ändå lämpligast att använda. (Saunders m.fl. 

2016, s. 570–571) 

6.2 Val av undersökningsdesign 

Undersökningsdesignen handlar om hur insamlade data kommer att bearbetas och om 

planen man har för tillvägagångssättet för att få fram resultat, som svarar på 

forskningsfrågan och uppfyller forskningssyftet. (Saunders m.fl. 2016, s. 163; Patel & 



 68 

Davidson 2011, s. 13) Därmed är det undersökningsdesignen som avgör val av 

forskningsmetoder; lönar det sig att ta ett kvalitativt eller kvantitativt tillvägagångssätt. 

(Saunders m.fl. 2016, s. 163) Ifall undersökningen främst kommer att basera sig på så 

kallad ”mjuka” data, såsom ord, bilder eller video, är det kvalitativa tillvägagångssättet 

ett passande val. (Saunders m.fl. 2016, s. 165; Patel & Davidson 2011, s. 14)  

För att lyckas åstadkomma ett relevant forskningsresultat - identifiera dimensioner och 

komponenter som bidrar till att emotionella varumärkesrelationer skapas - valdes 

därmed en kvalitativ undersökningsdesign. Enligt Patel och Davidson (2011, s. 19–20) 

är syftet med kvalitativ undersökning att få reda på djupare kunskap än genom att 

använda kvantitativa metoder.  

För att kunna skapa ny teori, är det i denna forskning viktigt att få reda på information 

målgruppen innehar, som möjligtvis kan vara svår att få tag på med hjälp av 

insamlingsmaterial baserad på siffror eller ord i skrift; information som exempelvis 

baserar sig på individens känslor eller sinnestillstånd.  Kvalitativa metoder grundar sig 

på ord, bilder och observationer och består ofta av aktiv interaktion mellan forskaren och 

de undersökta; därmed kan en skicklig forskare effektivare få tag på den här typ av 

information. Spontana reaktioner av målgruppen kan dessutom vara intressanta och kan 

med hjälp av kvalitativa metoder iakttas. (Saunders m.fl 2016., s. 270–271)    

Enligt Saunders m.fl. (2016, s. 271) går datainsamlingen, -analysen och 

slutsatsutvecklingen väldigt långt hand i hand då det gäller användning av kvalitativa 

metoder; analysarbete sker kontinuerligt under hela den empiriska forskningsprocessen. 

(Saunders m.fl., s. 270–271) Kvalitativ undersökning är ofta tidskrävande och 

arbetsdrygt och för att underlätta processen är det viktigt att löpande analyser och 

bearbetning av materialet ständigt sker under forskningens gång. (Patel & Davidson 

2011, s. 121) 

Kvalitativa forskningsmetoder brukar associeras med tolkande filosofier (Saunders m.fl. 

2016, s. 168). På grund av att kvalitativt data därmed baserar sig på människors 

tolkningar om omgivningen, med andra ord på deras åsikter, värderingar och tankar, har 

avhandlingens undersökningsresultat potential att vara djupt och rikt.  Enligt Saunders 

m.fl. (2016, s. 568) blir resultatet, med stor sannolikhet, även mångsidigare, mer 

elastiskt och komplext än ett resultat som baserar sig på data som endast samlats in med 

hjälp av kvantitativa metoder. (Saunders m.fl. 2016, s. 568)  
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Det finns flera olika metoder man kan välja mellan inom det kvalitativa området. 

Exempel på metoder är observationer, intervjuer, bildanalys eller olika textanalyser. 

(Saunders m.fl., s. 571–578) För att avgöra, vilken metod som passar bäst den egna 

undersökningen, bör forskaren ta i beaktande målsättningen, syftet och det önskvärda 

slutresultatet. Resultaten av det insamlade data, presenteras ofta i form av bland annat 

citat från intervjuerna i kombination med forskarens egna tolkningar. Texten av 

slutprodukten bör vara tydligt översatt för läsaren (Patel & Davidson 2011, s. 121).  

6.3 Intervjumetod- och intervjuguide 

Intervjumetoderna som valdes är både fokusgrupp- och personlig intervju, eftersom 

perspektiv från både företagsägarnas och kundernas sida behövs för att åstadkomma ett 

relevant undersökningsresultat. Fokusgruppintervjun utfördes med företagets 

existerande kunder, medan personliga intervjuerna med företagsägarna.  

Intervjuguiderna följde långt samma mönster och hade samma bas; dock modifierades 

de enligt behov beroende på företag i fråga. Eftersom två av de tre fallföretagen var 

Crossfit-gym, kunde stort sett samma intervjuguide utnyttjas. För den personliga 

intervjun med egenföretagaren Oskar Gruner, såg guiden lite annorlunda ut; även 

guiden för fokusgruppen krävde viss modifiering jämfört med Crossfit-gymmen.  

För att få så relevanta och djupa svar som möjligt, delades intervjuguiderna in i olika 

teman; till exempel personer/företagare, marknadsföring, varumärke och associationer 

samt omgivning och gemenskap.  Detta möjliggjorde även en tydlig och klar struktur för 

intervjuerna och underlättade analysen av resultatet.  

För att få till stånd en naturlig och trevlig intervjumiljö bestod en betydande del av 

intervjuguiden av frågor gällande de intervjuade; deras personlighet, drömmar, 

värderingar etc. För att åstadkomma en pålitlig miljö, ansågs det viktigt att med hjälp av 

att lite känna informanterna få deras förtroende och få dem att lite öppna sig och slappna 

av. Därmed insattes även lite humor i frågorna; dessutom lämnades mycket utrymme för 

följdfrågor. Det ansågs viktigt att rollen som forskare inte så tydligt skulle komma fram 

utan intervjusituationen mer liknade en diskussion mellan kamrater och likasinnade 

människor.  

6.3.1 Personlig intervju 

Ifall syftet med en intervju är att endast förstå världen eller uppfattningar på en särskild 

individ, eller alternativt några, är en personlig intervju ett idealt val av 
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datainsamlingsmetod. (Kvale & Birkman 2009, s. 129; Patel & Davidson, s. 82) Enligt 

Saunders m.fl. (2016, s. 392, 394) lämpar sig kvalitativa personliga intervjuer speciellt 

för fallstudier och då teori skall genereras.  

Kvalitativa personliga intervjuer bygger på samspel och diskussion mellan intervjuaren 

och en intervjuperson; i detta sammanhang mellan forskaren och en till tre stycken 

intervjudeltagare. (Kvale & Brinkman 2009, s. 98; Patel & Davidson 2011, s. 82) På grund 

av den personliga kontakten och diskussionen mellan parterna, kan intervjuaren dra 

nytta av att bland annat analysera den intervjuades sätt att tala eller uttrycka sig själv; 

detta i sin tur kan ge det insamlade data djup. (Saunders m.fl. 2016, s. 394)  

Intervjustrukturen baserar sig på en på förhand planerad intervjuguide, som kan bestå 

av öppna frågor samt större teman. (Kvale & Brinkman 2009, s. 118; Patel & Davidson 

2011, s. 84) Enligt Patel och Davidson (2011, s. 84) är det på intervjuarens ansvar att se 

till att fokusen hålls vid det specifika ämnet, oberoende om intervjuguiden saknar tydlig 

struktur.  

Mängden och kvaliteten på det insamlade data beror på intervjuarens egna färdigheter 

gällande intervjuteknik och ställande av frågor; dessutom bör kunskap om det specifika 

ämnet finnas för att bland annat följdfrågor kan ställas. (Kvale och Brinkman 2009, s. 

98; Patel & Davidson 2011, s. 83) Patel och Davidson (2011, s. 82) betonar betydelsen av 

intervjuarens färdigheter att föra samtal med den intervjuade på ett sätt som får denne 

att känna sig bekväm; till exempel genom att använda kroppsspråk, gester och språkbruk 

den intervjuade lätt kan relatera till.  Intervjuaren skall undvika partiskhet och försöka 

finna balans mellan att vara neutral men samtidigt visa intresse gentemot den 

intervjuade. (Saunders m.fl. 2016, s. 410) Enligt Saunders m.fl. (2016, s. 410) kan detta 

åstadkommas bland annat genom att aktivt lyssna på den intervjuade samt med jämna 

mellanrum verbalt sammanfatta den intervjuades tankar. 

6.3.2 Fokusgruppintervju 

En fokusgruppintervju är en typ av gruppintervju, som går ut på att en intervjuare - i 

detta sammanhang forskaren - intervjuar en liten grupp bestående av fem till tio 

intervjupersoner. Individerna i fokusgruppen är alla på något sätt relevanta och 

intressanta inom det undersökta området; de har till exempel kunskap och erfarenheter 

om det specifika ämnet.  Poängen och målsättningen med fokusgruppintervjuer är att få 

fram olika uppfattningar, åsikter och attityder i en fråga genom att dra nytta av 
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interaktionen mellan intervjudeltagarna. (Saunders m.fl. 2016, s. 166; Kvale & Brinkman 

2009, s. 716, 420) 

Intervjuaren fungerar som en moderator samt diskussionsledare, och bör introducera 

ämnet samt definiera intervjuns syfte tydligt för intervjudeltagarna. Moderatorns 

uppgift är även att svara på eventuella frågor och oklarheter samt se till att gruppen 

under diskussionens gång hålls vid det specifika ämnet. (Saunders m.fl. 2016, s. 166; 

Kvale & Brinkman 2009, s. 716, 420)  

Enligt Saunders m.fl. (2016, s. 420) är en av intervjuarens viktigaste uppgifter under en 

fokusgruppintervju att uppmuntra intervjudeltagarna till aktivt meningsutbyte, 

diskussion samt uttryckande av personliga åsikter. För att lyckas med detta och att samla 

in data av hög kvalitet, är det därmed viktigt att en bekväm atmosfär skapas; en miljö, 

där de intervjuade vågar föra fram sina egna åsikter och uppfattningar. (Saunders m.fl. 

2016, s. 420; Kvale & Brinkman 2009, s. 166). Det aktiva deltagandet av de intervjuade 

är avgörande för en lyckad fokusgruppintervju (Saunders m.fl. 2016, s. 420).  

Enligt Kvale och Brinkman (2009, s. 166) är användning av fokusgruppintervjuer idealt 

då explorativa studier på ett nytt område görs; med hjälp av aktiv diskussion och 

interaktion mellan intervjudeltagare, kan forskaren lättare observera spontana, 

expressiva och emotionella uppfattningar om det undersökta ämnet, än under personliga 

intervjuer. Dessutom kan de intervjuade ha lättare att uttrycka sig och ge ärliga åsikter 

om känsliga ämnen på grund av stödet som fås från de andra intervjudeltagarna. (Kvale 

& Brinkman 2009, s. 166) 

6.4 Intervjuernas genomförande och val av informanter 

Intervjuerna genomfördes skiljt för sig under olika dagar i fallföretagens egna 

utrymmen. Noggrannare information om de intervjuade presenteras i tabellerna två till 

fyra.  

Informanterna bestod både av företagsägarna och av företagens kunder. Två av 

företagen, Crossfit Tehdas och Crossfit Myrsky, ägs av fler än en ägare; i intervjuerna 

deltog alla. Val av kundinformanterna utfördes av företagsägarna själva. I praktiken 

bestod gruppen av informanter av kunder, som frivilligt ville delta i undersökningen. 
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6.4.1 Presentation av intervjuerna och fokusgrupperna  

Tabellerna ett till fyra presenterar intervjuernas tidpunkter samt intervjudeltagarnas 

namn, ålder och aktiva tid på medlemskap hos de specifika fallföretagen. 

Tabell 1  Tidpunkterna på de utförda intervjuerna 

  
Fokusgruppintervjuns 
tidpunkt 

Individuella intervjuns 
tidpunkt 

Crossfit 
Tehdas 11.3.2018 kl. 14.00 15.3.2018 kl. 19.30 
Crossfit 
Myrsky 5.3.2018 kl. 18.00 14.3 kl. 9.00 

Oskar Gruner 5.4.2018 kl. 18.45 1.3.2018 kl. 13.10 
 

Såsom det från tabell 1 kan utläsas, arrangerades totalt sex stycken intervjutillfällen. 

Varje intervju varade mellan 60 och 90 minuter; fokusgruppintervjuerna en aning längre 

än de individuella.  

Tabell 2 Fokusgruppintervjudeltagarna i Crossfit Tehdas 

Namn Ålder  Tid på medlemskap (mån) 

Toni 29  6 

Mari 37  7 

Jaakko 34  6 

Marika 35  7 

Nanette 44  5 

Antti 32  8 

Ilona  35  8 

Joonas 29  7 

 

Totalt åtta stycken kunder deltog i fokusgruppintervjun för Crossfit Tehdas, varav alla 

för tillfället har ett ikraftvarande medlemskap. Två av de intervjuade, Antti och Ilona, 

har varit med från första början; de följde med företagsägarna från Crossfit-gymmet de 

tidigare alla tränade vid.  
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Tabell 3 Fokusgruppintervjudeltagarna i Crossfit Myrsky 

Namn Ålder Tid på medlemskap (mån) 

Pavel 32 4 

Urho 27 3 

Laura 28 6 

Kaisa 39 11 

Jenna 24 6 

Karita 29 5 

Maria 27 4 

Mika 41 6 
 

Även intervjun med kunder från Crossfit Myrsky bestod av åtta stycken, för tillfället 

aktiva, medlemmar. Endast en av de intervjuade, Kaisa, har varit kund enda sedan 

företagsverksamheten satts igång; hon följde med företagsägarna från det tidigare 

gymmet de alla förut tränade vid.  

Tabell 4 Fokusgruppintervjudeltagarna för Oskar Gruner 

Namn Ålder 
Tid på användandet av 
Gruners tjänster (år) 

Anne 60 5 
Kiri 31 1,5 
Joel 63 4 
J-A 70 1,5 
Julia 44 4 

 

Fokusgruppen för Oskar Gruner var lite mindre än de andra och bestod totalt av fem 

stycken kunder, varav fyra av dem är aktiva. Kiri var den enda kunden som för tillfället 

inte konsumerar Gruners tjänster; dock ansåg hon att fortsatt konsumtion med stor 

sannolikhet i den nära framtiden är möjlig.  
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7 PRESENTATION AV DE EMPIRISKA RESULTATEN 

Resultaten kommer att presenteras ett företag i gången; först presenteras 

fokusgruppresultaten och därefter resultaten på de personliga intervjuerna med 

företagsägarna. På detta sätt kan specifika skillnader ses och relevanta mönster tydligt 

identifieras.  

7.1 Crossfit Tehdas 

7.1.1 Kunderna 

Företagets kunder har allmänt sett varit väldigt nöjda med verksamheten och på basis av 

resultaten är trivselgraden hög. Början av intervjun handlade om att få en uppfattning 

om spontana och genuina tankar och känslor; svaren var fullständigt positiva och 

kunderna gjorde det klart direkt från början att de är nöjda med verksamheten. Första 

intryck har även endast varit positiva då kunder för första gånger kommit i fysisk kontakt 

med gymmet. Såsom en av de intervjuade sade då det frågades hur de togs emot för första 

gången:  

”Sellainen iloinen ja lämmin vastaanotto ainakin silloin kun minä tulin. Kaikki kättelivät.” - 
Joonas  

Det bästa med gymmet ansågs vara bland annat tränarna, programmeringen, det vill 

säga hur träningspassen är uppbyggda samt planerade, stämningen och gemenskapen. 

Dessutom nämndes de olika evenemangen som ordas; bland annat fester och 

träningspass utanför gymmet i andra utrymmen och ställen.  

Största delen av kunderna hittade företaget via Google sök eller via Facebook. Det 

gjordes även en tidningsartikel om företaget i en lokaltidning innan verksamheten kom 

igång, vilket även fick uppmärksamhet av vissa av de intervjuade, och fungerade som den 

initierande faktorn till att besöka gymmet. En stor del av de intervjuade utnyttjade ett 

gratis provpass som gymmet erbjöd; på grund av den positiva erfarenheten beslöt de att 

fortsätta.  

Resultaten av intervjun bevisar att kunderna är nöjda med det fysiska utrymmet och 

anser att det är fungerande för att uppnå syftet med företaget samt tillfredsställa deras 

behov. Då frågan ställs, fås nämligen det spontana svaret av flera deltagare: ”precis som 

detta”. Kunderna nämnde bland annat att utrymmet är fräscht och utrustning finns 

tillräckligt. Musik spelas även under träningspassen, vilket kunderna tycker att är bra 
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och påverkar stämningen positivt; musik anses vara ett motiverande och energigivande 

element. På detta sätt beskriver en av kunderna en perfekt miljö på ett gym:  

”En tiedä mitään niin kauheaa, kun sellainen ylisiisti sali missä ei ole sellaisia oikeita painoja, vaan 
kaikki on jotain niitä ilmanpainevekottimia ja kaikki on sellaista ylisiistiä. Jotenkin kaipaa vähän 
sellaista” raffii” -  ei mitään siistiä hifistelyä. ” – Mari  

Det fysiska utrymmet fick dock även kritik och vissa kunder hade förbättrings- och 

utvecklingsförslag. Kunder med erfarenhet från andra gym och som hållit på med grenen 

i flera år, ansåg att ifall kundantalet ännu stiger, behövs mer utrymme. Dessutom 

önskades ett skiljt utrymme för egen träning, utanför själva träningspassen, samt där 

man för sig själv till exempel kan värma upp.  

Gemenskapen var något, som fick stark fokus under intervjun och betonades av de 

intervjuade. Det var flera som ansåg att just gemenskapen är det bästa med gymmet; 

människorna, deras interaktion med varandra och den rådande sociala stämningen. 

Under träningarna får uppmuntrandet av varandra en betydande roll och det anses vara 

en stor motiverande faktor. Kunder har lyckats skapa kamratrelationer sinsemellan och 

de diskuterar även annat än endast träningsrelaterade saker; visst umgänge även på 

fritiden existerar. Gemenskapen stärks utöver till följd av att olika evenemang, såsom 

tävlingar och fester, ordnas; de medför att gymmets medlemmar har förutsättningar att 

lära känna varandra utanför gymmet på en personlig nivå.  

Enligt kunderna beror faktumet att djupa vänskapsrelationer inte kanske ännu bildats 

på att gymmet är så nytt och därmed även gemenskapen. Joonas nämner, till exempel, 

att ömsesidigheten och interaktionen sker genom idrotten och att det är det som binder 

ihop gemenskapen. 

Gemenskapen anses även vara något som motiverar till att träna hårdare och 

överhuvudtaget komma på plats; trivselgraden påverkas väldigt mycket, enligt de 

intervjuade, av den goda gemenskapen. Det kommer även fram att kunderna för tillfället 

anser att kundmängden är passlig för att upprätthålla en stark gemenskap; lite oro om 

hur situationen möjligtvis ändrar ifall kundantalet ännu stiger fanns. Såsom en av 

kunderna konstaterar:  

”Kun se pysyy oikeissa määrissä ne henkilömäärät suhteessa salin kokoon, niin siinä pysyy 
sellainen läheisyys ja semmoinen yhteisöllisyys” -  Mari 

Tränarna får mycket beröm av de intervjuade och till exempel då de ombes beskriva ett 

bra Crossfit-gym, nämns goda tränare nästan direkt. Även då de bästa sidorna med 
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Crossfit Tehdas frågas, kommer tränarna direkt upp. Tränarna beskrivs som 

professionella, uppmuntrande, stödjande, lättillgängliga och trevliga. Dessutom anses de 

bry sig genuint om kunderna och kommer till exempel ihåg deras namn; kunderna säger 

även att de har fullständigt förtroende för sina tränare. Det anses väldigt viktigt att 

tränaren tar alla i beaktande under ett träningspass; även detta krav anser kunderna att 

tränarna uppfyller. Olikheten på de olika tränarna, både personlighet, sätt att träna och 

kunnande får även mycket tack: bland annat nämns humor och kunnande inom specifika 

områden, såsom tyngdlyftning.  

Enligt de intervjuade är det viktigt att tränarna själv fysiskt deltar på träningspassen; det 

är ett sätt för dem att bevisa att de själva tror på vad de gör. Dessutom sägs tränarna vara 

bra på att berömma och följa med kundernas personliga utveckling. Det sägs även att de 

känner kunderna på en så bra nivå att de kan identifiera rätt slags metoder att motivera 

och uppmuntra specifikt dem på bästa möjliga sätt.  

Då de intervjuade frågas om saker de kommer och tänka på då hör Crossfit Tehdas är 

stort sett endast positiva. Ord som nämns är bland annat passion och ”sisu”. Kunderna 

beskriver gymmet som ett ställe, dit man kan komma och glömma vardagens bekymmer 

samt stress, och oberoende om hobbyn tar mycket tid, anses det ge stort mervärde till 

det personliga livet.  

Intervjugruppen ställs frågan om hur de ser Tehdas som:  som ett andra hem, ett 

träningsställe eller som ett ställe där de får ha roligt, fås direkt och spontant en reaktion 

där gymmet sägs vara ”ett andra hem”; svaret får även medstämning av de andra. Dock 

förekommer även åsikter, som baserar sig på att gymmet fungerar som ett träningsställe 

där man har roligt och får koppla bort. Associationen om ”ett andra hem” stöds bra av 

Marikas kommentar:  

”Täältä ei malta lähteä pois. Kun tunti loppuu, niin tekisi mieli jäädä tuohon juttelemaan – ei ole 
mikään kiire sinne oikeaan kotiin.”  - Marika 

De intervjuade frågas även hur de skulle se företaget som en person och hurudan 

beskrivningen på denne skulle vara. Kunderna var enhetliga om att gymmet är en 

attraktiv man i cirka 30–40-års åldern, som bra kommer överens med olika slags 

människor, är lättillgänglig och praktisk. För ”hård” eller vältränad (kunderna använde 

ordet ”överibodari”) skulle personen inte vara; på basis av svaren fick man en 

uppfattning att gymmet uppfattas som trevligt, karismatiskt och sällskapligt.  
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Alla de intervjuade var eniga om att informationsspridningen mellan ägarna och 

medlemmarna, samt medlemmarna sinsemellan fungerar bra. Gymmet informerar om 

aktualiteter både elektroniskt och fysiskt på en anslagstavla. Facebookgruppen ansågs 

vara den mest effektiva kanalen; det ansågs trevligt att där även delas bland annat 

material från träningspass. Förutom den slutna Facebook-gruppen kom det fram att 

medlemmarna även varje månad får ett nyhetsbrev per email, som innehåller relevant 

information. Med andra ors, ansågs det att informationsspridningen är effektiv och 

fungerar bra.  

Själva grenen Crossfit spelar en märkvärdig roll i kundernas liv och på basis av resultaten 

ger det dem enormt mervärde i livet. Hobbyn anses till och med vara en del av 

identiteten. Grenen anses ge känslor av att lyckas och klara av saker man inte trodde sig 

vara kapabel av, av att övervinna sig själv samt ständigt utvecklas. En av de bästa sidorna 

anses vara hobbyns mångsidighet; även äventyrsfaktorn kom fram i och med att 

kunderna anser, att de aldrig precis vet vad som förväntar dem, då de kommer till 

gymmet. På basis av svaren är det självklart, att hobbyn ger kunderna mer än endast 

fysisk nytta; emotionella aspekter är starkt förknippade med både grenen och själva 

gymmet.  

Alla av de intervjuade tränar aktivt och besöker gymmet minst 3–4 gånger i veckan; vissa 

av de intervjuade till och med dagligen. Största delen har dessutom inga andra hobbyn 

av den anledningen att tiden inte räcker till; grenen anses även vara så omfattande att 

något annat inte behövs.  

Hobbyn får till och med en så stor del av kundernas liv att de medvetet måste begränsa 

vistelsen på gymmet; ifall antalet träningsgånger i veckan inte begränsas, ansåg 

kunderna att det finns enorma risker för utbränning och överkondition.  

”Kävisi enemmänkin, jos kroppa antaisi myöden. Että tekisi mieli mutta sitten huomaa, että alkaa 
jokin paikka hajoamaan…” – Marika 

Kunderna säger sig vara stolta av att representera just Tehdas. Alla äger dessutom 

biprodukter, mer specifikt, kläder, med gymmets varumärke på. Produkterna används 

aktivt både under träningspass och på fritiden; en viss slags stolthet kommer fram även 

här - bland annat fick kommentaren:  

”Käytän kyllä ihan arkena tuolla kaupoilla kävelen ylpeänä tuo huppari päällä. Että ihan kun olisin 
monta vuotta ollut lajin parissa! Tuo vähän sellaista egoa” - Marika 
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Det framkommer tydligt att kunderna gärna talar om sin hobby och sitt gym till nära och 

bekanta. Då man frågar kunderna mer specifikt, säger de att det som berättas bara är 

positivt; om den goda stämningen, effektiva samt roliga träningspassen och om de 

väldigt bra tränarna. Exempelvis kommenterade en av kunderna ämnet på detta vis:  

”Nii, ainakin minä olen työpaikassani jo joutunut ihan eristykseen, kun kukaan ei jaksa enää 
kuunnella. Kun ollaan täällä niin ei ole oikein muita juttuja, kun Crossfit-juttuja ja treenejä ja mitä 
teki ja mitä pääsi tekemään ja…” Teemu 

Medlemmar har även möjlighet att skriva bloggposter på företagets hemsida och två av 

de intervjuade inom fokusgruppen har även gjort detta. Enligt de intervjuade vill de på 

detta vis dela med sig sina positiva erfarenheter och fungera som positivt reklambudskap 

för utomstående.  

Då man frågade ifall kunderna skulle besvara företaget ifall de hörde eller såg negativa 

kommentarer till exempel i olika diskussionsforum var svaret dock inte entydigt. Alla 

ansåg att det räcker att de själva vet vad verksamheten går ut på, och att de personligen 

är nöjda; vad som pratas utanför spelar inte så stor roll. Okorrekta påståenden och 

information sades att dock skulle korrigeras; till exempel ifall det berörde tränarna.  

Intervjuresultaten bevisar att den största oron gällande Crossfit Tehdas bland kunderna 

är att kundantalet fortsätter att stiga och medför att den starka gemenskapen rubbas i 

och med att individualismen får mindre betydelse. Kunderna är rädda för att de inte 

längre tas i beaktande på samma sätt, och fokuseras skiljt på, ifall kundantalet plötsligt 

drastiskt ökar. Mari, till exempel, vill inte att verksamheten blir för automatiserad:  

”Et se ei ole sellainen suorittava liukuhihna”.  - Mari 

För tillfället, då kundmängden ännu anses vara relativt optimal, fungerar allt dessutom 

smidigt, enligt kunderna. Det fanns dock viss oro, att ett ökat kundantal möjligtvis kunde 

rubba smidigheten gällande till exempel bokning av träningspass; att man blir tvungen 

att köa till timmar eller boka en lång tid på förhand.  

7.1.2 Företaget 

Ägarna av Crossfit Tehdas var även väldigt positivt inställda gentemot idkandet av 

företagsverksamheten samt emot hur allt kommit igång utan desto större utmaningar. 

Uppsatta mål har dessutom nåtts relativt bra och ägarna kämpar, till exempel, inte för 

tillfället med ekonomiska svårigheter eller bekymmer. Alla tre ägare verkar dessutom 

ärligt njuta av att äga gymmet och arbetar med passion; då man frågar huvudorsaken till 
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öppnandet av ett eget gym ger bland annat en av ägarna, Teemu svaret: ”Rakkaudesta 

lajiin”.  

Ägarna vill att företaget växer; den konkreta målsättningen är att inom fem år ha 200–

300 kunder. Dessutom planeras det att ett till gym öppnas eftersom utrymmet inte i det 

nuvarande läget räcker till för stor tillväxt.  

Företagsamhet är inte något som någon av ägarna alltid drömt om; verksamheten 

påbörjades, som sagt, på grund av att det fanns ett gemensamt behov av ett gym, som 

skulle tillfredsställa deras personliga krav. Ägarna beskriver en bra företagare bland 

annat som tålmodig, ihärdig och kunnande; dessutom anser ägarna av Tehdas att en 

företagare medvetet måste sätta tid på att ibland slappna av. Det framkommer även att 

företagsamheten stort sett har stämt med förväntningarna.  

Stort sett sköts allt själv; endast redovisningen och städningen har outsourcats. 

Personliga nätverk har använts till en viss del för bland annat kundanskaffning.  

Ägarna är medvetna om att de har olika roller både som ägare och som tränare och 

medger att de antagligen uppfattas olika av kunderna. Jami vill helt tydligt skapa en 

avslappnad atmosfär med hjälp av humor, medan Teemu anses vara mer seriös, ”hård”, 

organiserad och utmanande. Miia, i sin tur, ser sin roll som den uppmuntrande och 

lättillgängliga tränaren, som vill ge en bild av omsorg och bryende gentemot kunder.  

”Nallekarhumainen.” -Teemu beskriver sin kollega Jami som tränare.  

Som sagt, är inte företagsverksamheten den huvudsakliga inkomstkällan för företagarna, 

utan alla tre har även en karriär vid sidan om. Företagsverksamheten idkas på grund av 

att det anses vara roligt; dessutom fanns ett tydligt motiv för att grunda ett eget gym. 

Åtminstone en av ägarna, Miia, drömmer om att inom fem år arbeta fulltid på gymmet.  

Ägarna säger dock att företaget och Crossfit är en extremt stor del av deras liv och det 

beskrivs som en livsstil. Ägarnas familjemedlemmar tränar på gymmet och det nämns 

att företaget och hobbyn är ett ämne som ständigt diskuteras sinsemellan. Enligt 

resultaten, kretsar dessutom ägarnas tankar väldigt ofta kring företagsverksamheten och 

Crossfit. Detta framkommer bland annat i följande citat, där en av delägarna förklarar 

hur mycket han konstant tänker på grenen samt beskriver även hur det påverkar det 

sociala livet.  

”No siis sanotaan, että muita ystäviä ei juurikaan ole, mutta eihän siitä tule oikeastaan paljon 
mistään muusta puhuttuakaan, kun tästä tavallaan.” -Teemu 
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Motivation för att jobba hårt får ägarna av sina kunder; de anser personligen få extremt 

mycket mervärde av att följa med kundernas utveckling och hjälp dem att lyckas med 

sina målsättningar. Belöningarna som anses få av utifrån verksamheten är därmed 

intrinsiska istället för extrinsiska; resultaten bevisar att företaget ligger inom kategorin 

livsstilsföretag istället för ett entreprenöriellt. Betydelsen av de immateriella 

belöningarna framkommer i citatet nedan.  

”Se kun jengi kehittyy ja se kehitystahti on niin nopeaa, että miten ne ihmiset selkeästi tykkäävät 
ja nauttivat ja paranevat. Se on mielestäni se ihan ehdottomasti parasta. Ja totta kai se että, kun 
edelleen siellä tilillä pitää olla rahaa, mutta kuitenkin se, et jos tätä tekisi rahan takia niin tätä ei 
ehkä tekisi.” -Teemu 

Ägarna betonar betydelsen av att samarbetet och kommunikationen sinsemellan 

fungerar; dessutom skall den sociala atmosfären även vara öppen och aktiv interaktion 

föras med kunderna. Ägarna säger under intervjun, att ifall konfliktsituationer uppstår 

eller man till exempel är osams om beslut, är det viktigt att de öppet diskuteras och 

problemen tillsammans löses. Ägarna anser, att detta även är en stor faktor, varför 

företagsverksamheten så bra hittills fungerat.  

Ägarna ser faktumet, att de alla har en karriär, som en av verksamhetens styrkor. De 

anser, att arbete ger idkandet av verksamheten en bra balans och medför att det inte tas 

för allvarligt; detta påverkar, enligt ägarna, även den rådande stämningen. dessutom 

anser de, att de alla kan använda sin professionella kompetens effektivt till att utveckla 

och hålla igång framgångsrik företagsverksamhet.  

Enligt svaren ägarna under intervjun ger, kommer det fram att anskaffning av kunder 

inte i något skede har ställt till med problem för Tehdas. Ägarna säger till och med att 

den stora efterfrågan ibland känns lite överväldigande och att specifik fokus på 

marknadsföringsarbete inte egentligen måste sättas för att attrahera kunder. Det 

framkommer att man till och med medvetet måste begränsa marknadsföringsaktiviteter 

för att se till att resurserna säkert räcker till för att tillfredsställa alla kunders behov. Den 

primära marknadsföringskanalen för kundanskaffning anses vara word-of-mouth; 

ägarna litar på att kunderna sprider ordet till följd av att de själva är nöjda med 

verksamheten.  

Kunder har även lockats på plats via sociala medier, främst Facebook och hemsidan, som 

gjordes direkt då företagsverksamheten kom igång. Marknadsföringsarbetet påbörjades 

även genast. Företaget drog också stor nytta av en tidningsartikel i en lokaltidning, som 

publicerades då verksamheten påbörjades.  



 81 

Det framkommer att ägarna har koll på vilka konkurrenter de i närområdet har och 

dessutom på vad de håller på med, deras prissättning, kundantal etc. Kommunikation 

med konkurrenter görs dock inte; ägarna medger även att de inte aktivt satsar på att 

skapa nätverk och knyta kontakter till konkurrenter. Dock har de kontakter till några 

andra Crossfit-gym, såsom Crossfit Myrsky, genom personliga nätverk. Konkurrenter 

sägs följas främst via sociala medier och internet.  

Teoretisk marknadsföringskunskap har ägarna inte märkvärdigt; dock arbetar Teemu 

med försäljning och marknadsföring inom sitt dagsjobb. Fastän modeller såsom 4P och 

SWOT är bekanta, anses de inte nödvändiga för effektivt marknadsföringsarbete.  

Då ägarna ställs frågan om de hur de uppfattar gymmets varumärke, fås kommentaren 

om att ett varumärke inte överhuvudtaget ännu existerar. Ägarna ser inte att Crossfit 

Tehdas är en brand och anser bland annat att termen är ”för fin”. Dock, då man med 

hjälp av stödfrågor ber om att beskriva bland annat associationer och hur ägarna vill att 

företaget skall uppfattas, börjar termer såsom grovhet och ”äkta Crossfit” komma upp. 

Dessutom nämner ägarna berättelsen bakom utrymmets historia; utrymmet har för 

fungerat som en fabrik, vilket även fungerade som inspiration för företagets namn, logo 

och budskap.  

Fastän ägarna inte identifierar ett varumärke, beskriver de hur de arbetar för att bygga 

upp det med hjälp av berättelser och word-of-mouth. Förutom att använda berättelsen 

om fabriksutrymmet och hur det ”produceras crossfittare”, betonar de 

kommuniceringen av kundernas egna framgångsberättelser. Ägarna tror starkt på att de 

drastiskt kan ändra deras kunders liv med hjälp av deras verksamhet och har sett 

konkreta exempel på detta; de anser att kunderna vill dela med sig erfarenheter och på 

det sättet förstärka varumärket.  

Stark betoning ligger även på äkthet och genuin Crossfit. Ägarna vill att gymmet 

uppfattas som ett äkta Crossfit-gym, där Crossfit-identiteten och den ursprungliga idén 

fungerar som grundläggande ideologi. I följande citat beskriver en av ägarna hur de 

differentierar sig från konkurrensen genom att fokusera på att bjuda på äkta och 

traditionell Crossfit.  

”No siis me tehdään tätä Crossfitia oikeasti, oikeaa Crossfitia. Monet salit pikkuisen on jopa 
luisunut siitä vähän pois.” – Teemu 

Resultaten av att det är frågan om ett livsstilsföretag stärks utöver, då ägarna bes 

beskriva Tehdas som en person. Teemu och Mia anser starkt att företaget är en 
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familjemedlem; Miia beskriver det som deras barn. Jami har dock en lite annorlunda 

inställning och anser sig inte ha en stark emotionell anknytning till företaget.  

Som en person, skulle ägarna se sitt företag som ett litet barn, som just håller på att lära 

sig att gå. Alla ägare ser Tehdas som en pojke, som är färdig at utvecklas och inte tar livet 

alltför allvarligt.  

Då man ställer frågan om att hur ägarna tror att deras kunder ser på företaget fås inga 

direkt spontana svar. Först efter några följdfrågor kommenteras, att kunderna 

antagligen ser Tehdas som ett avslappnat och roligt ställe. Även ord såsom värme, 

positivitet och glädje nämndes. Ägarna tror även att associationer starkt görs till svett, 

hård träning och fysiskt lidande i positiv bemärkelse.  

Ägarna tror att åtminstone en del av kunderna ser Tehdas som ett andra hem eftersom 

de spenderar en så betydande del av deras fritid på gymmet, samt känner stark 

anknytning till både tränarna och de andra kunderna. Dessutom har de lagt märke till 

hur kunderna sällan har bråttom hem efter ett träningspass; de blir kvar för att bland 

annat umgås med de andra medlemmarna. Fastän relationen anses vara starkt 

emotionell och basera sig på äkta känslor, anser ägarna inte att det är frågan om kärlek; 

högst förtjusning.  

För att vara konkurrenskraftig anser ägarna av Tehdas att fokusen bör ligga på att 

leverera så bra kundupplevelser och betjäning som möjligt; detta är även det, som 

företagarna anser att är deras styrka. Det anses viktigt att träningspassen är noggrant 

planerade och så att det som kunderna lovas även levereras. Detta framkommer bland 

annat i citatet nedan, där en av ägarna förknippar god kundbetjäning med ett starkt 

varumärke.  

”Olen sitä mieltä, että kaikista parhaimpana tavaramerkkinä meille toimii se palvelu mitä me 
asiakkaille tuotetaan.” - Jami 

Enligt ägarna, fås kundernas förtroende genom att fungera som professionella, 

krävande, ärliga och tålmodiga tränare, som tar varje kund personligen i hänsyn.  

Förutom att vara kundernas tränare, betonar dock ägarna även deras roll som 

kundtjänare; enligt deras kommentarer är det viktigt att finna en balans mellan att vara 

extremt trevlig och lättillgänglig men samtidigt ärlig och utmanande. Det framkommer 

även i intervjun, hur viktigt skolning anses vara för trovärdigheten och företagets 

konkurrenskraft; ägarna tycker att det är viktigt att skriftligen kunna bevisa, att man gått 

vissa skolningar och kurser så att kunder, samt nya potentiella kunder, tar dem på allvar. 
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Skolningar görs dock även för att tillfredsställa egna behov av personlig utveckling. 

Betydelsen av träningsmetoder av hög kvalitet framkommer bland annat i citatet nedan.   

”Ja siis ensiluokkainen valmennus. Sitä alleviivaan. Asiakkaat saa valmennusta täällä.” – Miia  

Ägarna anser att kunderna respekterar ärlighet och stark uppmuntran. Deras motiv till 

att träna på gymmet anses vara känslan av att övervinna sig själv och uppnå en känsla av 

lycka samt eufori efter ett riktigt jobbigt träningspass; ägarna anser att det är deras roll 

att hjälpa sina kunder att nå dessa sinnestillstånd genom att motivera, uppmuntra, heja 

och berömma. Ägarna beskriver bland annat hur de tror att kunderna upplever positiva 

känslor till följd av uppmuntring; detta framkommer i citatet nedan.  

”Kai se sitten vaan tuntuu hyvältä, kun sinua kutsutaan nimellä ja tsempataan.” – Miia 

Ägarna satsar på att aktivt försöka lyssna på kundernas önskemål och ber bland annat 

feedback av dem. Området satsas på medvetet för att utveckla företagsverksamheten och 

för att se till att kundens röst blir hörd; ägarna har till exempel börjat med korta 

utvecklingssamtal med varje kund för att diskutera den personliga utvecklingen och för 

att få perspektiv till förbättringsförslag. I följande citat ger en av ägarna ett exempel på 

hur konkreta åtgärder tas i bruk då direkt feedback fås.  

”On joku asiakas sanonut, että hän kokee, ettei hän saa tarpeeksi huomiota. Ja sitten kun siitä 
keskusteltiin, niin ehkä jokainen meistä on pikkuisen enemmän muistanut häntä huomioida.” - 
Miia 

Det, som ägarna anser vara av extremt stor betydelse är den rådande stämningen, som 

kännetecknas av hemtrevlighet och en stark gemenskap. Ägarna vill, och tror att det är 

något som kunderna respekterar, att förutom som endast ett träningsställe, gymmet skall 

uppfattas som ett ställe där man kan koppla bort, slappna av, umgås med vänner; 

jämförelse görs till exempel till ett vardagsrum. Detta framkommer bland annat i 

följande citat.  

”Ihmisillä on mukava tulla tänne, ne voi jättää ne huolensa, niillä on ollut rankka duunipäivä, ne 
tulee tänne, niillä on vastas hymyilevät kasvot, jotka kysyvät ”mitä sulle kuuluu” ja ne tuntevat 
itsensä tervetulleiksi.” – Jami 

Gemenskapen som bildats på gymmet betonas starkt. Ägarna säger att 

vänskapsrelationer har bildats mellan kunder och att mycket annat än endast Crossfit 

diskuteras. Oberoende av att ägarna vill lära känna sina kunder på ett djupare plan än 

endast som betalande kunder, och exempelvis veta vad som stort sett sker i deras 

personliga liv, är de alla sams om att en viss distans ändå vill hållas; främst på grund av 

professionaliteten. Speciellt Jami säger att han inte vill knyta vänskapsrelationer till sina 
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kunder utan hålla relationen främst på en vänlig och kamratlig nivå. För att hålla igång 

en god gemenskap och förstärka den utöver, vill ägarna ordna olika evenemang, såsom 

fester och träningspass utanför gymmet. Ägarna anser att kunderna respekterar detta 

och att de ger dem mervärde; speciellt kvällsfester och tävlingar anser ägarna att är 

viktigt att med jämna mellanrum ordna.  

Under intervjun tas ämnet ”dagens krävande kund” upp. Ägarna anser att kunde i 

verkliga fall idag kräver mycket och förväntar sig att uppmärksammas på en personlig 

och individuell nivå. Det kräver att ägarna bland annat noggrant följer med utveckling 

och kommer ihåg att berömma kunden då det sker. I citatet nedan framkommer hur en 

av ägarna anser att kunderna inställer sig emot dem som tränare samt ser på deras krav.  

”Nehän jopa tavallaan ehkä vaatii tai luulee et me olisimme niille jopa personal trainer- tyyppisiä, 
tai odottaa meiltä semmoisia juttuja.” – Teemu  

Även den fysiska miljön anses påverka kundupplevelsen och ägarna satsar medvetet på 

att skapa en optimal miljö som tillfredsställer kundernas behov. Enligt ägarna är en bra, 

fungerande utrustning och ett tillräckligt stort utrymme bland annat viktigt; dessutom 

skall det spelas musik under träningspassen för att motivera kunderna extra. Det anses 

även att en viss ordning och renlighet är viktiga faktorer för att åstadkomma en optimal 

fysisk miljö.  

Det framkommer att dagens trend på hälso- och idrottsbranschen anses vara funktionell 

träning; det vill säga precis det som gymmet erbjuder. Ägarna anser, att detta påverkar 

deras verksamhet positivt; deras roll blir att leverera det som kunden vill ha på bästa 

möjliga sätt.  

Fastän företaget starkt är ett livsstilsföretag, säger ägarna att det inte desto mer finns 

något, som väcker oro eller framkallar ångest gällande verksamheten. Det som ägarna 

nämner som utmaningar och något de funderar på, är företagets framtid och tillväxt; på 

vilka sätt tillväxt kan åstadkommas utan att vara tvungen av att göra kompromisser om 

att personligen ta i hänsyn varje specifik kund och rubba den starka gemenskapen. Man 

vill öka kundantalet, men ändå se till att kunderna känner att de brys om och ges 

tillräckligt med uppmärksamhet. Dessutom anser ägarna, att för att hålla verksamheten 

igång, krävs nya och innovativa sätt att skapa mervärde åt kunden, till exempel via 

bredare utbud av träningspass.  



 85 

7.2 Crossfit Myrsky 

7.2.1 Kunderna 

I Crossfit Myrsky var kommentarerna på den allmänna stämningen och uppfattningarna 

om verksamheten i princip fullständigt positiva. Alla de intervjuade ansåg att gymmet är 

extremt bra och tillfredsställer deras behov fullständigt; och går till och med utöver dem. 

Här betonades även gemenskapen väldigt starkt; dessutom ansågs gymmet som 

hemtrevligt och mysigt. På detta sätt beskriver en av kunderna sina första intryck till 

gymmet:  

”Olen parissa CF-salilla käynyt ihan niin kuin silleen ovella vaan vähän, niin jotenkin niillä ei vaan 
ole vetovoimaa – vaikka ne ovat ihan hienoja paikkoja. Mutta jotenkin vaan se ilmapiiri ei toimi 
samalla lailla, kun tänne kun tuli ensimmäisen kerran.” -Mika anser att atmosfären på gymmet är 
viktig.  

Alla de intervjuade ansåg att information om Myrsky var lättillgängligt och hittades 

enkelt via sociala medier och Google; på detta sätt kom största delen av respondenterna 

även i kontakt med företaget för första gången. För de flesta var det därmed av eget 

initiativ som informationssökningen gjordes. Även word-of-mouth spelade en roll; ett 

par av respondenterna kom och prova gymmet till följd av att de hört talas om det inom 

bekantskapskretsen. För vissa, var även ägarna tidigare från förut.  

För de flesta av de intervjuade var det geografiska läget på gymmet som avgjorde val av 

gym; gymmet ligger nära hemmet eller till exempel arbetsplatsen.  

Crossfit Myrskys fysiska utrymme är de intervjuade stort sett nöjda med. Speciellt nämns 

betydelsen av det stora utrymmet samt existensen av en utrustning som behövs för ett 

bra träningspass; inget anses egentligen att fattas. Laura beskriver betydelsen av 

utrymmet på följande sätt: 

”Sitten isot tilat; olin itse ennen sellaisella salilla, joka oli tosi pieni, niin sitten kun tulin tänne 
tutustumistunnille ja astuin tästä ovesta sisään, niin ihan kuin aurinko syttyi tuonne taivaalle et 
”ooh onpa iso, täällä on tilaa, täällä voi hengittää” -Laura 

Det enda som en av kunderna nämner som förbättringsförslag är modernisering av 

omklädningsrummen; nu anses de inte så fungerande.  

Musiken spelar även en stor roll inom detta gym och anses som ett viktigt element under 

träningsupplevelsen. Dock är kvaliteten på musiken inte optimal och kunderna önskade 

att de hade möjlighet att påverka typen och variationen av musiken starkare.  
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Betydligt större betydelse får den sociala omgivningen. Dess relevans kommer upp flertal 

gånger under intervjun och beskrivs bland annat som stark, uppmuntrande, glad, 

motiverande och varm. Det framkommer, att alla deltagarna i intervjun började på 

gymmet ensamma; nuförtiden är de alla kamrater, och vissa till och med vänner, 

sinsemellan; det nämns även att umgänge på fritiden sker och att vänskapsrelationer har 

utvecklats mellan kunder. Kunderna anser även att de format relationer till tränarna.  

Kunderna verkar även ha starkt förtroende och respekt gentemot ägarna. Ägarna anses 

vara professionella och vara bra på att uppmuntra, utmana och heja; dessutom har 

kunderna en känsla av att de behandlas som individer och att deras utveckling märks 

och tas i beaktande. Kunderna anser att tränarna bryr sig och vill genuint hjälpa dem att 

nå sina mål. Citaten under är exempel på de intervjuades tankar omkring tränarnas 

karaktärer och professionalitet.  

”Että he (tränarna) tietävät mitä opettavat. Ja sen on nähnyt puolen vuoden aikana, että tietävät 
tasan tarkkaan missä tässä mennään. Ja miten ne hommat menevät.” - Mika 

”Mielestäni se on tosi ihanaa, että ne haluavat oikeasti tietää ja tuntea.” -Laura 

”Se valmentajien persoonallisuus, karisma ja läsnäolo; sillä on ihan valtava merkitys. Mutta jos 
siellä ei ole sitä porukkaa, tai jos porukassa on huono henki, niin sitten sillä valmentajallakaan ei 
hirveästi väliä siinä kohtaa” – Kaisa 

Humor var även en faktor som starkt betonades; kunderna anser att stämningen inte får 

bli för seriös och att detta även är viktigt att tränarna betonar och kommunicerar utåt. 

Kaisa, är ett exempel på en kund som bytte från ett annat gym då Myrsky öppnade endast 

på grund av att hon ville följa med Myrskys ägare; hon kände strak nöjdhet med deras 

programmering och stil att träna. Hon medgav att detta övervann till och med faktumet, 

att hon var tvungen att lämna en stark gemenskap och vänner till det gamla gymmet.  

Resultaten visar att de två ägarna uppfattas på olika sätt och anses ha sina egna roller; 

kunderna ser detta som en positiv balans. Ulla ses som hemtrevlig, uppmuntrande, 

lättillgänglig och lite moderlig, medan Samuli fungerar som den utmanade, hårdare och 

mer auktoritära tränaren, som man lättare även hamnar i konflikt med; dock ansågs 

detta inte som en negativ sak utan mer som en relation till en bror eller kamrat. De flesta 

anser även ha en starkare relation till Samuli än till Ulla. På följande sätt beskriver en av 

de intervjuade sin syn på ägaren Samuli som tränare: 

”Kun tulee salille ja näkee että täällä on Samuli, niin sen tietää, että tänään saat turpaan…” - Pavel 



 87 

Det är inte svårt att få ut svar av respondenterna då frågan om spontana associationer 

till Myrsky frågas. Ord såsom spänning, glädje, stämning, svett, styrka, framgång, familj 

och stämning nämns direkt. Även negativa ord, som dock inom denna kontext kan anses 

positiva eftersom de förknippas med en träningsupplevelse, såsom lidande, nämns. De 

flesta av de intervjuade ser gymmet dessutom mer som ett andra hem än endast som ett 

ställe där man tränar sin fysiska kondition. Citatet nedan är ett exempel på hur en av de 

intervjuade förhåller sig till gymmet som ”ett andra hem”. 

”Kyllä se menee monta kertaa niin, että kotiin kun menee duunipäivän jälkeen, huomaa että 
kämppä on tyhjä, koira on vaan himassa – ”mä lähen salille!”.  Että kyllä se rupeaa olemaan 
semmoinen oikeasti, kotiosastoa että. Ei oikein tule lähdettyä sitten muualle.” – Mika 

Då kunderna bes beskriva Myrsky som en person, är åsikterna relativt enhetliga. 

Gymmet ses som en tävlingsinriktad man i 25–30-års åldern, som fysiskt är i extremt 

gott skick och klarar sig bland annat i idrottstävlingar. Han anses även vara en tydlig 

auktoritet; jämförelse görs till exempel till Batman.  

Deltagarna i intervjun säger att de aktivt följer med Myrsky via sociala medier där det är 

representerat, det vill säga Facebook och Instagram. Alla anser, att Facebook fungerar 

som ett bra och effektivt forum för att sprida information och meddela om aktualiteter. 

En del av respondenterna säger även att de själv aktivt tar initiativ till diskussion och 

delar bland annat gärna med sig material i olika sociala medier från träningspass.  

Redan i början av intervjun blir det klart att även för Myrskys kunder är Crossfit en stor 

del av kundernas liv och för några inom gruppen, även en livsstil och del av identiteten. 

Mycket tankearbete läggs dagligen på hobbyn och det pratas om väldigt ofta på fritiden 

till vänner och bekanta. Det kommer fram, att kunderna gärna skulle diskutera Crossfit 

ständigt ifall möjligheten fanns. I citatet nedan framkommer, hur en an de intervjuade 

beskriver hur hon medvetet måste begränsa att diskutera Crossfit med sina bekanta:  

”Se riippuu varmaan vähän siitä, että kenen kanssa on, et olen ihan tietoisesti – vältän crossfitista 
puhumista – koska sitten jos sen hanan avaa niin sehän ei lopu ikinä. Mutta sitten jos löytyy muita 
crossfitaajia tai siitä kiinnostuneita…” – Kaisa 

Kunderna berättar också att de känner en vilja av att sprida ordet och de positiva 

känslorna de har, och till exempel locka vänner att även börja träna på Myrsky.  

Kunderna spenderar en betydlig del av veckan på Myrsky och tränar minst 3–4 gånger i 

veckan. Ungefär hälften av intervjugruppens medlemmar har inte heller några andra 

hobbyn; även de andra medger att före detta hobbyn fått mindre betydelse i livet i och 

med att Crossfit börjades. Det framkommer även att mycket fritid vill spenderas just på 
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gymmet och istället för att välja andra fritidsaktiviteter. I följande citat beskriver en av 

de intervjuade hur hon gärna prioriterar Crossfit över andra fritidsaktiviteter: 

”Niin, kaveri pyytänyt perjantai-iltana et lähetkö ottaa viiniä, niin on silleen että ”vitsi kun olis ne 
treenit kyllä tänään” – olisi hyvä treeni, niin en minä nyt…”  -Laura 

Även på basis av resultaten som Myrskys fokusgruppintervju gav, kommer det tydligt 

fram att kunderna känner viss grad av stolthet och lojalitet gentemot gymmet. Det märks 

dock skillnader mellan respondenter inom detta område och vissa individer har klart 

starkare åsikter om ämnet. Till exempel Laura uttrycker väldigt snabbt sin stolthet av att 

träna på Myrsky:  

”Kyllä minä ainakin olen ylpeä!”  

Lojaliteten kommer även fram då frågan om vad som skulle få kunderna att eventuellt 

byta gym ställs. Kunderna kommer inte på andra orsaker än flyttning till en annan ort; 

billigare pris eller modernare utrymme ansågs inte till exempel vara avgörande faktorer. 

Kunderna anser, att det inte är värt att bryta en gemenskap som byggts upp eller 

överhuvudtaget ändra på det som för tillfället fungerar.  

Endast två av respondenterna äger dock företagets biprodukter, såsom klädesplagg. 

Starka reaktioner väcks inte då respondenterna ställs frågan om hur de skulle försvara 

Myrsky ifall det var utsatt för kritik eller till exempel negativ publicitet. Det verkar, att 

kunderna inte så värst skulle bry sig; det är viktigare för dem at de själv vet att de trivs 

och är nöjda. Dock finns det en i gruppen som starkt uttrycker att hon skulle vilja rätta 

till negativa påståenden och medger att det skulle kännas illa att höra dem.  

Enligt svaren som i intervjun fick framkommer att ifall kundantalet mycket stiger och 

antalet tränare förblir densamma, kan de för tillfället så positiva känslorna gentemot 

Myrsky eventuellt utvecklas till negativa. Kunderna respekterar väldigt mycket 

individualiteten och det, att de personligen tas i hänsyn och ges instruktioner till under 

träningspass. Kunderna betonar betydelsen av flera kunniga tränare, ifall 

företagsverksamheten ännu mycket växer; för tillfället anser man att antalet kunder och 

tränare är optimalt.  

7.2.2 Företaget 

Det framkommer i intervjun, att början har känts relativt utmanande för ägarna av 

Myrsky. Att idka egen företagsamhet har varit svårare än vad ägarna kunde tänka sig och 

de medger att många överraskningar har kommit längs med vägen i och med att 



 89 

ingendera haft erfarenhet av företagsamhet från tidigare. Osäkerheten framkommer 

bland annat i citatet nedan.  

”On tässä ihan hirveä opetteleminen ollut. Ei minulla ainakaan ollut mitään kokemusta koko 
asiasta, niin varsinkin siinä ihan alussa se, että otat kaikesta selvää ja opettelet kaikki asiat.” – Ulla 

Ägarna anser att det har varit speciellt svårt att marknadsföra företaget och hitta nya 

kunder. I intervjusituationen framkommer det att även det ekonomiska orsakar 

bekymmer; företaget ligger till exempel ifrån den konkreta målsättningen av antalet 

kunder efter det första verksamhetsområdet.  

Företaget har vissa målsättningar för framtiden; dock framkommer det att 

ambitionsgraden varierar en aning mellan företagsägarna. Ulla anser att cirka 200 

medlemmar är en bra konkret målsättning för de kommande två åren, medan Samuli 

inte ser hinder för även större tillväxt. Dock betonar de båda faktumet, att tillväxten inte 

får gå så snabbt, att den starka gemenskapen och den tillsvidare personligt riktade stilen 

på träning rubbas; kvaliteten på det som görs och bjuds på anses viktigare än ett stort 

antal medlemmar.  

Det huvudsakliga syftet till varför Myrsky grundades var ägarnas kärlek gentemot 

Crossfit. Grenen spelar en enorm del i deras liv och anses vara en del av identiteten. Både 

Ulla och Samuli tävlar aktivt inom grenen och anser har bland annat en stark vilja av att 

kontinuerligt utbilda sig mer och lära sig nytt om idrottsgrenen. Med hjälp av att idka 

företagsverksamhet, får de leva en livsstil, där Crossfit blir en betydande och självklar 

del. Företagsamhet är inte heller något som någondera allvarligt förr hade funderat på. 

Därmed kan även Myrsky sägas vara ett livsstilföretag, eftersom det huvudsakliga syftet 

inte är tillväxt och ekonomisk framgång, utan mer de inneboende belöningarna som 

anses fås ut av att idka verksamheten. Ägarnas kärlek gentemot grenen kommer även 

fram då de bes räkna upp negativa sidor med Crossfit; ingendera av ägarna kommer på 

en enda sak. 

Företagsamhet och företaget spelar därmed en betydlig roll i bådas liv och skillnad 

mellan fritid och arbete är svår att definiera.  Ägarna spenderar mycket tid på gymmet 

och arbetar till och med 10 timmar långa dagar dagligen.  

Ägarna anser att hur de som tränare för sina kunder beter sig har en stor påverkan på 

trivseln, kundupplevelsen och kundernas uppfattningar om företaget. De anser att de 

som tränare har olika roller och att de även av kunder uppfattas på olika sätt. Båda är 
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överens om att en bra tränare bör hitta balans mellan att vara en auktoritet och samtidigt 

ha en förmåga att lyssna på kunden.  

Det framkommer i intervjun, att båda ägarna vill ge en viss uppfattning av sig själv till 

kunderna: Ulla vill att hon skall uppfattas som lättillgänglig och uppmuntrande, samt 

som en person som man även kan berätta sina bekymmer åt. Hon anser dock också att 

hennes roll som tränare är att se till att kunderna vågar gå utanför sitt 

bekvämlighetsområde så att de utvecklas. Samuli vill samtidigt vara avslappnad och 

sträng; han vill vara den som ser till att kunderna utmanar sig själva, inte ger upp samt 

satsar på att göra rörelserna med rätt teknik och på rätt sätt. Det som båda betonar är 

professionalitet; dessutom anser de att deras egna passion gentemot grenen är viktig att 

kommunicera utåt till kunderna. Båda ägarna vill utbilda sig mer och gå kurser inom 

bland annat tyngdlyftning.  

Som ägare av gymmet vill både Ulla och Samuli uppfattas som en av gänget; fastän de 

som tränare är auktoriteter vill de även vara en del av gemenskapen. Enligt ägarna skall 

det inte finnas en för stor klyfta mellan tränare och kund; därför deltar de även 

personligen så bra som möjligt på träningspass.  

Marknadsföring definierar ägarna som försäljning; syftet är att skaffa nya kunder. 

Medvetet tankearbete på marknadsföringsåtgärder har dock på basis av svaren gjorts. 

Ägarna har utnyttjat sina personliga nätverk för att göra en reklamvideo samt för 

affischer och annonser; Ullas man arbetar inom marknadsföring och har gjort 

professionellt marknadsföringsmaterial. Dessutom har de satsat ekonomiskt på bland 

annat att köpa kontakter till företag, som de sedan har kontaktat med syftet att nå nya 

kunder. Marknadsföringsarbete har även gjorts genom att konkret besöka olika företag 

och genom att diskutera personligen med människor. Ägarna har försökt använda sig av 

innovativa metoder; till exempel besökte de ett företag, dit de under dagen gick och drog 

ett kort träningspass på eget initiativ.  

Ägarna berättar att kunder främst hittar dem via Google-sök och sociala medier, varav 

Facebook spelar den största rollen. De allra första kunderna fick man genom personliga 

kontakter, men även via reklam på Facebook; dessutom ordandes tävlingar, där det 

lottades deltaganden till nybörjarkurser.  



 91 

Sociala medier uppdateras varje vecka; även kunder uppmuntras till att göra detta. 

Myrsky publicerar även korta artiklar på deras hemsida om specifika kunder, där de 

presenteras och deras uppfattningar om gymmet kan läsas.  

Frågan om hur det egna varumärket uppfattas är svår för ägarna. De nämner logon och 

färger samt reklamvideon, men direkt beskrivning på hurudant varumärket är fås inte. 

Då frågan om hur varumärket byggs upp eller utvecklas ställs, nämns främst reklam i 

form av video och print. Dock har ägarna inte stort sett någon typ av teoretisk 

marknadsföringskunskap. Endast Samuli hade hört talas om 4P och SWOT-modellerna, 

men deras praktiska användbarhet ansågs obefintlig.  

Ägarna har dock en tydlig vision på vilka budskap de vill kommunicera utåt och hur de 

vill som ett gym uppfattas. De vill, att Myrsky ses som ett ställe, dit alla är välkomna och 

där man har roligt. Ägarna vill ge budskapet om att på gymmet tränas det hårt och 

resultat är garanterade.   

”Just se, että ne ovat tervetulleita ja huomioidaan yhtä lailla kaikki muutkin ja... Kaikki pystyy 
tekemään oman tasonsa mukaisesti. Treenaaminen nyt on silleen hauskaa eikä niin vakava juttu.” 
- Ulla 

Då ägarna bes beskriva Myrsky som en person, fås ett kort men koncist svar: lättillgänglig 

men sträng. Desto mer kommenterades associationer inte. Då ägarna frågades om de ser 

sitt företag mest som en arbetskompis, chef, en god vän, en familjemedlem eller som 

något helt annat var svaren eniga; både Ulla och Samuli ser sitt företag som en 

familjemedlem.  

Under intervjun frågas ägarna hurudan relation de tror att deras kunder till Myrsky har. 

Frågan anses svår och det krävs följdfrågor för att få ut ett svar. Slutligen säger ägarna 

att relationen antagligen är baserad på emotionella aspekter och att de inte tror att 

många av kunderna skulle vara villiga att byta till ett annat gym. Ägarna anser att 

relationernas styrka baserar sig på den starka anknytningen till tränarna och att en viss 

grad av lojalitet gentemot dem råder. I citatet nedan beskriver den ena delägaren den 

höga rådande lojalitetsgraden som råder. 

”Kyllä jengi täällä aika lojaaleja yleensäkin Crossfit-saleilla on. Varsinkin näin, kun on vielä 
alkuvaiheessa ja just ne omistajat ovat paljon siinä mukana.” – Samuli 

Då begreppet kärlek tas upp och ägarna ställs frågan om kundrelationen möjligtvis kan 

basera sig på det, fås svaret: ”varför inte?” samt ”ja, nog kan det säkert”. Relationerna 
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kunderna har till företaget anses med andra ord redan i detta skede vara starka och 

djupa.  

Myrskys ägare anser att deras största konkurrensfördel är den starka gemenskapen och 

hemtrevligheten som råder; företagarna anser, att gymmet är lättillgängligt och 

välkomnar olika typer av människor på ett varmt sätt. I följande citat förklarar den ena 

ägaren hur de medvetet fokuserar på att göra varje ny medlem att känna sig välkommen.  

”Ja ollaan me itsekin pyritty siihen että aina kun tulee joku uusi, niin kaikki esittelee itsensä, niin 
sitten on heti paljon kivampi treenata.” - Ulla 

Enligt ägarna vill dagens kund bli instruerad; hon vill att program har gjorts färdigt för 

henne och att hon får personlig guidning i det hon gör. Därmed vill ägarna fokusera på 

att ta varje enskild kund i beaktande och bjuda på individuella instruktioner. I citatet 

nedan framkommer hur Crossfit Myrskys kunder respekterar färdigt planerade 

träningspass.  

”Kiitetään siitä, että on ohjattua ja on valmiina kaikki – lämmittelyt ja treenit – eikä tarvitse itse 
mitään miettiä.” – Samuli  

Betydelsen av att uppmuntra, berömma och heja är även, enligt ägarna, avgörande för 

att se till att kunderna är nöjda. Ägarna säger att de ständigt fokuserar på att berömma 

sina kunder då utveckling sker samt uppmuntra dem att göra sådant, de inte trodde de 

klarade av; på detta sätt lyckas de uppnå känslor av framgång och lycka, vilket även anses 

vara den beroendeframkallande faktorn inom Crossfit. I följande citat beskriver en av 

ägarna varför uppmuntran av kunder är viktigt.  

”Kaikki tykkää kehuja kuulla. Totta kai annan kehuja. Kyllä sitä, heti kun näkee et joku tekee 
selkeästi isommilla painoilla - kyykkää tai jotain – pitää se mennä sanomaan. Kyllä siitä nyt 
rehellisesti on itsekin iloinen.” - Samuli 

Olika evenemang, tävlingar och händelser ordnar ägarna medvetet både för att stärka 

gemenskapen och för att leverera mervärde till kunderna. Evenemangen fungerar även 

som marknadsföringsverktyg; bland annat ordandes det ett 

allahjärtansdagsträningspass, dit kunderna fick ta med sig sina vänner utan avgift. För 

tillfället har gymmet igång ett Bingo, som innefattar olika utmaningar, såsom att dela 

med sig bilder från gymmet eller planera en musikspellista för träningspass; genom att 

delta har kunderna möjlighet att vinna pris relaterade till företagsverksamheten.  

Förutom att ordna olika evenemang och tävlingar, anser ägarna av Myrsky, att för att 

behålla kunder, är det extremt viktigt att se varje kund som en enskild person och visa 

att de brys om; kunden måste känna sig viktig. Detta ser ägarna till att göra bland annat 
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genom att ta alla i beaktande under träningspass samt se till att även diskutera andra 

saker än endast Crossfit och träning med kunderna; bland annat om det personliga livet 

och lyssna på bekymmer. I citatet nedan framkommer det på vilket sätt kunder 

kommunicerar sinsemellan och diskuterar även om sina personliga liv.  

”Asiakkaathan juttelevat kaikennäköisiä asioita, kun ne tänne tulevat; ihan kaikkea muutakin, kun 
tuohon treenaamiseen liittyvää.” -Ulla 

Enligt ägarna har kamrats- och vänskapsrelationer redan bildats; både mellan kunder 

och mellan dem och kunder. Samuli gav ett exempel om umgänge med kunder på fritiden 

i form av en spelkväll.  

Det fysiska utrymmet är ägarna nöjda med och tror även att kunderna är det. 

Företagarna anser att utrymmet är stort och allt som behövs finns; dessutom har de ett 

litet lekutrymme för barn som de anser ge mervärde åt kunder. Som inspiration av detta, 

planeras även eventuella träningspass för barn i framtiden. På väggarna hänger 

företagets egna planscher och annonser.  

Ägarna har inte starka åsikter om att dagens kund skulle vara speciellt krävande. Ägarna 

anser, att kunderna fullständigt litar på deras sätt och stil att träna och ifrågasätter till 

exempel instruktioner sällan. De har en uppfattning om att de befintliga kunderna tycker 

att en god och glad stämning råder samt till och med ser Myrsky som ett andra hem. 

Ulla och Samuli nämner att konkurrensen är hård och att det inom närområdet finns 

flera andra Crossfit-gym som tävlar om samma kunder. De försöker aktivt följa med vad 

konkurrenterna håller på med och även ta tips utifrån deras verksamhet. En viss grad av 

networking existerar även; bland annat nämner ägarna att de gärna besöker andra 

Crossfit-gym för att träffa ägarna och se hur de idkar sin verksamhet; dock görs detta 

inte så ofta på grund av brist på tid. Ägarna ser även samarbete med andra Crossfit-gym 

som en möjlighet i framtiden; de anser att man kunde dra nytta av varandras styrkor. 

Ifall ekonomiska resurser fanns, skull ägarna dessutom gärna delta på olika seminarier, 

där möjligheten till networking skulle finnas.  

Även ägarna av Myrsky anser att funktionell träning är trenden på marknaden och det, 

som kunden idag eftertraktar.  

Både Ulla och Samuli har drömmar angående företagsverksamheten för framtiden. De 

önskar, att de kunde öka kundantalet så mycket, att de inte längre behövde delta på varje 

träningspass, utan istället rekrytera nya tränare och mer personal. Samuli drömmer 
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dessutom om att skifta fokusen på att träna elitidrottare och satsa på mer personlig 

träning.  

7.3 Oskar Gruner 

7.3.1 Kunderna 

I början av intervjun framkom det, att fokusgruppen bestod av kunder, som alla tränat 

med Gruner en längre tid; en av personerna i till och med fem år. Alla de fem personerna 

tränade tidigare på gymmet där Oskar jobbade vid före företagsverksamheten startades 

och följde med honom därifrån. Därmed bestod fokusgruppen inte av personer, som 

först känt Gruner en kortare tid, det vill säga enligt Fisher m.fl. (2016) teori i under åtta 

månader. Två av de intervjuade, J-A och Kiri har dock arbetat med Gruner endast i cirka 

1,5 år. Endast ett par av personerna i fokusgruppen använder sig av eller har använt 

Gruners fysioterapitjänster; alla dock personlig tränare-tjänster i någon form.  

Det blev klart i ett väldigt tidigt skede av intervjun att fokusgruppen bestod av nöjda 

kunder, som känner starkt förtroende för Gruner. Då det frågades, ifall det varit trevligt 

att arbeta och träna med Gruner, fick man spontana och snabba, jakande svar. Speciellt 

Gruners professionalitet och kunnande betonades. Gruners fysioterapeut-utbildning 

ansågs vara något, som påverkar trovärdigheten och medför att kunderna fullständigt 

kan lita på vad Gruner gör och säger. Förtroendet och kundnöjdheten framkommer 

bland annat i de två citaten nedan.  

”Kun puhun Pt:stä, olen vakuuttunut siitä, että Osku on ehdottomasti hyvä, koska hän on 
fysioterapeutti; hän tietää miten kuormittaa ja kuinka paljon me oikeasti kestetään.” – Julia 

”Olen elämäni aikana tavannut enemmän fysioterapeutteja mitä ihmisen tulisi tavata, mutta Osku 
on ollut se, kenen luo aina palaan; on löytynyt sellainen, jonka kanssa yhteistyö toimii ja kehen voi 
luottaa.” – Kiri  

Kunderna tog även fram Gruners personlighet och karaktärsdrag redan i början av 

intervjun; speciellt visar intervjuresultaten att Gruners humor och avslappnade stil att 

umgås med sina kunder är något som respekteras. Kunderna ansåg att det är roligt att 

arbeta med Gruner: samtidigt som han anses korrekt och till och med relativt sträng.  På 

vilket sätt humor respekteras framkommer i följande citat:  

”Huumori on mielestäni erittäin tärkeää. Hänellä tällainen ominaispiirre; meillä on todella 
hauskaa” – J-A 

Alla förutom en i gruppen tränar med Gruner en gång i veckan; en av dem fyra gånger. 

Den specifika kunden, Anne, har arbetat med Gruner i fem år och lyckats tappa totalt 35 

kg till följd av samarbetet. Alla tränar ensamma med Gruner; dock tränar även Anne och 
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Marie tillsammans genom arrangerade gemensamma träningspass de kallar för ”Sisu”. 

Sisu är ett gruppträningskoncept alla de andra i gruppen även kände från det tidigare 

gymmet de tränade vid; det är frågan om ett gruppträningspass som baserar sig på 

funktionell träning. Idag ordar Gruner Sisu alltså för Anne och Julia och det 

framkommer att nöjdheten gentemot detta är högt. En viss känsla av samhörighet finns 

därmed mellan dessa två kunder, vilket bland annat kommer fram i citatet nedan. 

”Me ollaan kaksistaan. Tapposisu on meidän yhteinen juttu.” – Anne 

Anne och Julia säger även, att genom att träna tillsammans uppstår det starkare 

relationer mellan varandra. Detta beror på att man under träningspasset även diskuterar 

mycket annat, både sinsemellan och med Oskar, än om träning. Dessutom fås extra 

motivation genom att träna tillsammans med någon.  

Gruppen är överens om att poängen med att ha en personlig tränare är att det är någon 

som uppmuntrar och motiverar till att träna. Intervjuresultaten visar att kunderna 

respekterar professionalitet och att någon visar hur bland annat rörelser görs på rätt sätt. 

Dessutom anses det, att genom att träna med en personlig tränare, får man mera ut av 

sitt träningspass då någon utmanar till att gå utanför det egna bekvämlighetsområdet. 

Följande citat beskriver kundernas uppfattning på vad som respekteras i en personlig 

tränare.  

”Vaikka tiedän teoriassa, miten joku liike tehdään, en kuitenkaan pysty tekemään ja samalla 
katsomaan, että miten sen teen. Hän (Gruner) nimenomaan sanoo että ”siinä ja siinä - keskity 
tähän, leuka ylös, olkapäät taakse…”. Koko ajan tulee feedbackia, mikä on erittäin tärkeää; silloin 
pystyt tekemään näitä liikkeitä oikein. Ei riitä, että tiedät sen teoriassa.” – J-A 

Resultaten visar även hur kunderna vill att allt skall vara färdigt planerat och enligt deras 

önskemål samt behov; istället för att själv vara tvungen att fundera på hur man borde 

träna. Det framkommer, att detta respekteras bland annat på grund av att vardagen 

består av så mycket beslutsfattande och tankearbete att man under ett träningspass vill 

att någon annan fattar besluten. Respekt för färdiga lösningar och planer framkommer i 

citatet nedan. 

”Se on se, että menet sinne salille ja sinun ei tarvitse itse miettiä mitä tarvitsee tehdä; joku muu 
on suunnitellut sen sinulle etukäteen. Kun treenaa Pt:n kanssa, niin silloin on ihana, kun tulee 
sinne eikä tarvitse itse miettiä että ”mitäköhän mä tekisin seuraavaksi”, vaan laitat aivot narikkaan 
ja menet vaan.” - Kiri 

Kunderna ansåg även, att träningsupplevelsen är allra bäst och fullständig, då man 

lämnar gymmet med mer energi samt med gladare humör än vad man i början hade; 

enligt fokusgruppen levererar Gruner detta under varje träningspass.  
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Nöjdheten med Gruner och hans tjänster kommer kontinuerligt fram under intervjun. 

Det är tydligt att gruppen vill dela med sig sina positiva erfarenheter. Förutom Gruners 

kunnande och professionalitet, får hans engagemang mycket beröm. Gruner anses ha en 

lugn och fokuserad stil att träna; dessutom visar resultaten att kunderna verkligen får en 

känsla av att de brys om. På vilket sätt Gruner engagerar sig samt hur han tar sina kunder 

i beaktande framkommer från följande citat nedan.   

”Hän kertoo miten teet, eikä ole siinä hulinoimassa ja keskittymiskykyäsi häiritsemässä. Ollaan 
yhdessä keskitytty siihen tekemiseen. Hän on hyvin läsnä siinä.” – Julia 

”Aina aloitetaan sillä, että ” mitä kuuluu”. Sen todella huomaa, että hän välittää asiakkaistaan 
aidosti.” – J-A 

Citatet nedan beskriver på vilket sätt kunderna verkligen känner att Gruner på en 

personlig nivå bryr sig om dem genom att lyssna på deras önskemål.  

”Osku osaa kuunnella meitä hyvin ja osaa oikeasti piiskata meistä juuri sen mitä tarvitsee.” – Julia  

Som sagt, består gruppen av individer som alla lärt känna Oskar från det tidigare gymmet 

de tränade på och där Grunder jobbade; många via SISU-konceptet. Då Gruner 

meddelade att han kommer att starta eget och därmed även fysiskt arbeta på ett annat 

gym, var beslutet att följa med självklart för de alla fem intervjuade. Hur de 

ursprungligen kommit i kontakt med Grunder skedde via rekommendationer från 

bekanta eller andra professionella på branschen; till exempel personliga tränare. 

Intervjuresultaten visar, att Gruner har lyckats behålla de intervjuade som kunder via 

sin professionalitet och sin personlighet; gruppen är enig om att personkemin mellan 

Gruner och dem fungerar. Följande citat förklarar varför en av Gruners 

fysioterapikunder varit så nöjd med verksamheten och hur det lett till en lojal 

kundrelation.  

”Minulla oli välilevynpullistuma selässä ja menin sitten fysioterapeutille numero 14, joka luona 
heti totesin että ” ei - en jaksa tällaista”; että maataan penkillä ja joku muu liikuttaa jalkojasi. Niin 
siten juttelin salilla Oskun kanssa, joka silloin vielä opiskeli fysioterapeutiksi, niin sitten sovittiin, 
että otan häneltä PT-paketin, mutta käytettiin niitä tunteja vähän fysioterapeuttimaisesti. 
Aktiivisen liikunnan kautta saatiin hoidettua se selkä kuntoon. Ja sitten siitä jatkettiin tavallisilla 
PT-tunneilla, kun selkä oli kunnossa.” – Kiri 

Resultaten visar, att ingen av kunderna hittade Gruner via till exempel Google-sök eller 

sociala medier; aktivt arbete för att jämföra personliga tränare eller ta reda på 

bakgrundsinformation gjordes därmed inte. Istället litades på rekommendationer och 

positiv word-of-mouth. Det framkommer dock att kunderna även anser, att det var 

viktigt att träffa Gruner före ett köpbeslut fattades; bland annat betonades att den fysiska 

förekomsten spelar en stor roll samt att man från först början måste få en bra känsla av 
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personen. Enligt de intervjuade var de första intrycken på Gruner väldigt positiva. I 

citatet nedan framkommer hur en av de intervjuade förklarar betydelsen av att fysiskt se 

en personlig tränare innan ett köpbeslut fattas.  

”Kyllä hänet pitää nähdä ja hänen metodit, ja sitten se olemus. Pitää olla esimerkillinen; Pt:n 
täytyy olla sellainen, et jos on sellainen vetelännäköinen tyyppi, eikä toimi omien opetustensa 
mukaan niin… Se on se ensimmäinen ”turn-off”. – Julia 

Då gruppen ställdes frågan om hur mycket de berättar vidare till familj, vänner och 

bekanta om sin hobby och om Gruner, fick man snabba och jakande svar. Det blev tydligt 

att en stark grad av lojalitet och stolthet finns gentemot Oskar och att kunderna medvetet 

vill hjälpa att föra företagsverksamheten vidare. Ett konkret sätt att göra detta kommer 

fram i följande citat, där en av de intervjuade förklarar på vilket sätt hon sprider positivt 

budskap om Gruner till sin omgivning. 

”Jakelen noita käyntikortteja tuolla ja kerron kaikille.” - Kiri 

Resultaten visar att kunderna har en känsla om att deras önskemål tas i beaktande och 

att Gruner lyssnar på dem. Enligt fokusgruppen planeras träningspassen på det, som 

kunderna själv eftertraktar och de är uppbyggda på ett sätt som för dem närmare sina 

personliga målsättningar. Kundernas målsättningar handlade främst om välmående och 

att uppnå en hälsosam livsstil; det betonades att utseendet inte spelar en stor roll och 

inte är målsättningen med att träna. Fokusgruppen ansåg det som en väldigt positiv sak, 

att Gruner inte lägger stor vikt på fysiska faktorer och utseendemässiga målsättningar 

utan fokuserar på utbildande och allmänt välmående. Genom att leverera det som 

kunderna vill ha, har Gruner, enligt resultaten, fått kundernas förtroende. Detta 

framkommer bland annat i följande citat: 

”Luotan siihen ammattitaitoon ja siihen, että hän tekee minulle sellaisen treenin mikä vie minua 
sitä kohti, mitä nyt haluan.” – Julia 

De intervjuade anser att det är lätt att ge feedback direkt till Gruner och har en känsla 

om att de verkligen lyssnas på och att deras önskemål tas i beaktande. De betonar även 

betydelsen av att som en personlig tränare inte ta något för givet och förklarar hur 

Gruner är ett bra exempel på detta: ett nytt program som bygger på kundernas önskemål 

och målsättningar byggs upp varje månad. Detta framkommer bland annat i följande 

citat, där en an kunderna förklarar hur Gruner varje gång satsar på att skräddarsy 

programmen. 

”Vaikka ollaan näin pitkään tunnettu ja suunnilleen aina sanotaan niitä samoja (asioita), mutta 
sitten huomaa, että hän silti jaksaa kysyä.” – Julia  
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Intervjugruppen ställs frågan om spontana associationer till Gruner; de bes beskriva 

honom med spontana adjektiv de kommer att tänka på. Adjektiv som nämns, är i enlighet 

med de övriga intervjuresultaten och ord såsom ”sisu”, trevlig, professionalitet och 

empati kommer fram. J-A beskriver Gruner på följande sätt:  

”Iloinen ammattilainen” (sv. glad och professionell).   

Gruppen bes beskriva Gruners varumärke, vilket ställer till med problem. Efter att de 

funderat en stund, börja de intervjuade att beskriva Gruner som en personlig tränare och 

person och då betonas speciellt hans empatiförmåga och lättillgänglighet. Kunderna är 

dessutom eniga om att Gruner anses vara väldigt genuin; på vilket sätt detta 

framkommer kan bland annat utläsas från citatet nedan.   

”Jotenkin hän säteilee, että hän on aito – ei ole mikään feikki kaveri.”  - J-A 

Resultaten visar att kunderna även fått en känsla om att Gruner trivs med det han gör 

och verksamheten kännetecknas av engagemang och passion. Detta framkommer i 

citatet nedan, där en av de intervjuade jämför Gruner med andra personliga tränare hon 

observerat på sitt nuvarande gym. 

”Joo, katson vaan että mitä nuo tekevät. Näkee heti, että siinä ei ole sitä sielua. Intohimoa; sellaista 
aitoa kiinnostusta sitä hommaa kohtaan.” – Kiri 

Då gruppen ställs frågan om hur Gruner uppfattas: mer som en auktoritet, en vän, 

familjemedlem eller något annat fås relativt eniga svar på att det råder en optimal balans 

mellan att vara en auktoritet och en vän, som man bland annat kan dela sina bekymmer 

och erfarenheter med. Kunderna anser, att fastän Gruner är snäll och lättillgänglig, är 

han även tillräckligt sträng för att få dem att gå utanför sitt bekvämlighetsområde och 

följa hans order. Detta beskriver en av de intervjuade på följande sätt: 

”Pikkuisen kun silmiä liikauttaa, niin kyllä heti lisään vähän vauhtia (skratt). Että ei hänen tarvitse 
paljoa enempää tehdä. Nähtävästi sillä on kyllä auktoriteettiakin”…” aika kumma et siis alta 
kolmekymppinen kundi voi saada tuolla tavalla liikkeelle.” – Julia  

Resultaten visar att den fysiska miljön där träningspassen eller 

fysioterapimottagningarna sker, inte spelar en märkvärdig roll för kundupplevelsen; 

fokusgruppen var enig om att det viktigaste är att sessionerna sker tillsammans med 

Gruner. Dock ansåg de intervjuade sig vara nöjda med det fysiska utrymmet: både 

gymmet och Gruners egna mottagning. I de fysiska utrymmen respekteras bland annat 

bra musik på bakgrunden, som inte spelas för högt och inte består av ett stort antal 

radioreklamer, ett visst lugn, privathet och en god utrustning av bland annat 
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gymmaskiner. I följande citat framkommer en av de intervjuades nöjdhet med Gruners 

mottagning: 

”Se mikä tekee tästä kivan, on että täällä on erilliset huoneet; edellisissä on vaan ollut verhot 
välissä ja kuulet kaiken. Ei ole sitä rauhaa rauhoittua ja keskittyä siihen hoitoon ja rentoutua.” – 
Kiri  

Då de intervjuade ställs frågan om förbättringsförslag för företagsverksamheten eller 

förslag på hur Gruner kunde sköta sitt arbete bättre, kommer inte gruppen på något. De 

intervjuade är eniga och vill inte ens lägga tid på att fundera på något de anser vara 

irrelevant. Det enda som efter en stund kommer fram är priset; en av de intervjuade 

nämner, skrattande dock, att priserna möjligtvis kunde vara lägre.  

Prisnivån på Gruners verksamhet anses passlig; de intervjuade är eniga om att de är 

färdiga att betala för kvalitet. Största delen är medvetna om prisnivån på konkurrensen 

och på branschen allmänt. På följande sätt beskriver en av de intervjuade sin syn på 

förhållandet mellan pris och erbjudande: 

”Kvaliteetti ennen kvantiteettia”. – J-A  

Resultaten visar att denna fokusgrupp inte överhuvudtaget följer Gruner via sociala 

medier och anser det inte viktigt eller relevant. De intervjuade visste dessutom inte om 

hur Gruner marknadsför sig själv eller anskaffar kunder; annat än via 

rekommendationer och positiv word-of-mouth. 

Resultaten visar att Gruner relativt snabbt har lyckats få de intervjuades förtroende 

oberoende att viss skepticism till följd av första fysiska intryck fanns. I följande citat 

framkommer ett exempel på hur Gruner uppfattades, då kunden för allra första gången 

såg honom. I citatet framkommer även hur Gruner med sin professionalitet snabbt 

lyckades övertyga kunden i fråga och börja bygga förtroende till henne.  

”Minun on pakko sanoa, että kyllä minä nyt ensin katsoin että ”nämä Oskun Sisut - ymmärrän 
kyllä miksi nämä kaikki naiset ovat täällä”. Olin aika skeptinen, mutta ei siinä kauaa kestänyt, että 
olin vetänyt itseni aivan henkihieväreisiin hänen tunnillaan. (skratt) Kyllähän hänenkin piti 
näyttää kyntensä. Et tietenkin sellainen epäluulo, mutta ei se tosissaan montaa minuuttia 
kestänyt.” - Julia 

Gruners sätt att engagera sig fysiskt på träningspassen och under 

fysioterapimottagningar får mycket tack av de intervjuade och betonas starkt. Gruppen 

säger bland annat att sättet som Gruner tar fysisk kontakt, genom att till exempel röra 

muskeln som under en specifik rörelse borde aktiveras, är trevligt och gör träningen 

effektivare. Dessutom säger de intervjuade att Gruner på ett bra sätt visar modellexempel 

genom att tydligt själv visa hur till exempel en ny rörelse korrekt görs. Detta 
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framkommer bland annat i följande citat, där en av de intervjuade jämför Gruner med 

andra personliga tränare, vars arbete han observerat. 

”Salilla näin yhden tyypin, siis PT:n, joka sanoi naiselle että ”tee näin” ja meni sitten itse tekemään 
jotain muuta. Et tällaisia on. Mutta Osku todella näyttää, että näin sinun pitää tehdä” – J-A  

Resultaten visar att beröm av en personlig tränare vid framgång och stunder av 

utveckling är viktigt och fungerar som en motiverande faktor. Det framkommer att 

fokusgruppen är väldigt nöjda med sättet som Gruner använder för att uppmuntra, stöda 

och kommentera utveckling; han anses ge beröm då kunderna är värda att höra det. De 

intervjuade respekterar Gruners personliga sätt att uppmuntra, som baserar sig på lugn; 

det respekteras att sättet inte är för påträngande. Gruner anses vara väldigt bra på att ge 

feedback och gruppen är enig om att en viss ömsesidighet alltid under passen råder. I 

citaten nedan framkommer på vilket sätt kunderna uppfattar Gruners sätt att kämpa, 

uppmuntra och ge beröm. 

”Tietää, että jos sieltä tulee se että: ” hei nyt meni hyvin - et tosi hyvin”, niin tietää et silloin se on 
oikeasti hyvin.” - Anne 

Ingen av kunderna i fokusgruppen umgås med Gruner på fritiden. Dock framkommer 

det att vissa kunder känner honom bra på en personlig nivå och vet bland annat om 

Gruners familjeförhållanden och om hans personliga liv. Resultaten visar, att detta 

baserar sig på att kunderna diskuterar även om andra saker än endast träning med 

Gruner, och att erfarenheter, tankar och bekymmer delas sinsemellan. Detta kan bland 

annat utläsas från följande citat. 

”Aika paljon ollaan puhuttu perheestä. Vaimoni on itse asiassa ollut hänen asiakkaana ennen. 
Tunnetaan ja tiedetään”. – Joel 

I gruppen finns också en kund som direkt säger, att man helst håller diskussionsämnena 

professionella och inte anser sig känna Gruner djupare på en personlig nivå; enligt denna 

kund vill ett visst avstånd hållas. Dock anser kunden i fråga att en stark relation 

oberoende finns.  

Fokusgruppen är enig om att kontakten med Gruner är lätt att upprätthålla och att de 

blir meddelade om ändringar effektivt och snabbt. Kontakten förs antingen fysiskt face-

to-face eller via meddelande per telefon. Resultaten visar att elektroniska kanaler inte 

används alls. Kommunikationen anser gruppen enigt att fungera smidigt och effektivt. 

Som sagt, kommer det tydligt fram i intervjuns olika skeden att det råder en stark grad 

av lojalitet bland fokusgruppmedlemmarna gentemot Gruner. Gruppen ställs den direkt 
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frågan om hur lojala de känner sig vara mot Gruner på en skala från ett till fem; det eniga 

svaret är fem och reaktionerna till frågan är spontana. Lojaliteten framkommer även då 

gruppen ställs frågan om vad som skulle få dem att byta till en annan personlig tränare 

eller att sluta träna med Oskar; gruppen hittade inte egentligen på något. Denna attityd 

kommer fram i citatet nedan, där en av de intervjuade förklarar hur han inte skulle 

överväga att byta tränare fastän ett gratis alternativ dök upp.  

”Se että saisin ilmaiseksi jotain niin…  Maksan mielelläni.” – J-A 

Att attityderna gentemot Gruner är positiva och till och med starkt partiska framkommer 

även då fokusgruppen ensidigt är av åsikten, att negativa tankar och kommentarer om 

Gruner och hans verksamhet knappast existerar: alla har svårt att tro att någon hade 

någonting negativt att säga om Gruner och hans verksamhet. Ifall negativa attityder och 

åsikter finns, är gruppen enig om att det då är frågan om avundsjuka.  

Resultaten visar att kunderna har utvecklat en relation till Gruner. De intervjuade kallar 

honom med smeknamnet ”Osku” och berättar att de bland annat köper 

födelsedagspresenter och julklappar till honom, samt kommer ihåg honom under andra 

högtider. Att ge gåvor är dessutom ett sätt för kunderna att uttrycka sin nöjdhet och visa 

tacksamhet till Gruner; detta framkommer bland annat i citatet nedan.  

”Kyllä minä annan joulu- ja uudenvuodenlahjaksi samppanjapullon ja tällaista; mielellään tietysti 
antaa myös sellaista palautetta, että on tyytyväinen.” – J-A 

Resultaten visar att lojaliteten och de starka relationerna har byggts upp på långsikt och 

till följd av att kunden känt belöning och känsla av framgång. I följande citat förklarar en 

av de intervjuade hurudan mening Gruner i hennes liv har haft och hur hennes 

livskvalitet har förbättrats.  

”Oskulle 10 pistettä ja enemmän; että on tehnyt kanssani niin hirveästi työtä että. Ja sitten 
lähettiin sitä voimaa tekemään. Ja just se, että on tarkkaan opettanut tekniikat ja niitä on hiottu, 
mutta se, mistä olen ihan älyttömän kiitollinen loppuelämäni, on se, että on saanut tänne 
päänuppiin sitä luottamusta itseensä että ”hitsi mä kykenen”.” - Anne 

Att starka relationer råder får även stöd i forma av den rådande ömsesidigheten mellan 

kunderna och Gruner. På följande sätt förklarar en av kunderna, som är en pensionerad 

läkare, hur information sinsemellan utbyts: man känner vilja av att hjälpa och stöda 

varandra.  

”Kerron tietysti itsestäni aika paljon, ja aika paljon yritän myös opettaa hänelle (Gruner) asioita 
mistä voi olla hyötyä tässä duunissa. Usein (Gruner) myös kysyy mielipidettäni, jos on joku vaiva 
tai asiakas, jolla on tietty sairaus. Että se on kauhean kiva.” – J-A 
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Resultaten visar, att relationerna mellan kunderna förstärks via gemensamma 

aktiviteter; även utanför gymmet. De intervjuade ger exempel på hur de varit 

tillsammans och äta på restaurang efter ett träningspass samt bland annat hur de deltagit 

i en hinderlöpningstävling tillsammans. 

Fokusgruppen ser Gruner som en väldigt självsäker men samtidigt blygsam och ödmjuk 

person. Fastän fokusgruppen hade problem med att beskriva Gruners varumärke och 

ansåg att begreppet kanske är ”för fint” inom kontexten hade de starka åsikter och förslag 

på hur han kunde utveckla sin verksamhet och ett starkare varumärke. Fokusgruppen 

diskuterade bland annat betydelsen av att sälja sig själv och ansåg, att det inte kanske 

hör till Gruners styrkor på grund av hans personlighet. På följande sätt beskriver en av 

kunderna, som arbetat länge i näringslivet, betydelsen av att brända sig själv. 

”Toit esille tämän brändäyksen, niin ei se mielestäni ole ollenkaan huono juttu, että hän (Gruner) 
itse asiassa yrittäisi enemmän brändätä itsensä. Luulen että hän on – kolikon toinen puoli on se -
että hän on ehkä vähän vaatimaton.” – Joel  

Det framkommer att det finns områden, där vissa kunder inom fokusgruppen anser att 

Gruner lätt kunde differentiera sig; kunderna anser att Gruner är exceptionellt bra på att 

dra funktionell träning. I citatet nedan beskriver en av kunderna hur hon anser att 

Gruner borde differentiera sig genom en specifik fokus.  

”Hänen erityisosaaminen on toiminnallinen harjoittelu ja sen kautta voisi jotain kivaa keksiä. 
Hänellä on hyvä mielikuvitus, hän osaa vetää sen jutun.” - Julia 

Då intervjun närmar sitt slut, ställs gruppen frågan om den emotionella anknytningen 

till Gruner; ifall den existerar och på vilket sätt. Det diskuteras bland annat ifall kunderna 

känner att de saknar Gruner ifall de är tvungna att ta en paus från träningen. Frågan 

ansågs svår men nästan alla av de intervjuade ansåg att anknytningen till Gruner är 

emotionell. En av de intervjuade beskriver sin relation på fölande sätt: 

”Sanoisin että Osku on hyvä ystävä.” – J-A 

I citatet nedan kommer det fram hur en av kunderna känner en viss grad av 

separationsångest då hon har längre pauser med att träna tillsammans med Gruner. 

”Olen pari kertaa ollut eri syistä oman treenin varassa, niin kyllä minulla on ollut orpo olo. Vaikka 
olen tehnyt itse hyvän treenin.” – Anne 

På vilket sätt Gruner har lyckats knyta emotionella relationer till sina kunder i 

fokusgruppen framkommer även i en av de intervjuades citat, i vilket hon beskriver att 

stämningen samt känslan av gemenskap tydligt ändrats på det gamla gymmet Gruner 
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jobbade vid, i samband med att han lämnade det. Kommentaren, som fick mycket 

medstämning av de andra, finns i citatet nedan.   

”Olen edelleen siellä Fressillä (det tidigare gymmet Gruner arbetade vid), että kyllä sitten kun 
Osku lähti sieltä ja kaikki hänen mukanaan, niin kyllä sen huomasi! Ei siellä ole samanlainen 
ilmapiiri.” – Kiri  

7.3.2 Företaget 

Idrott har alltid varit en stor del av Oskars liv och därmed kändes det naturligt för honom 

att söka sig på hälsa- och välmåendebranschen.  

Hittills har verksamheten utvecklats relativt bra långt på grund av att Gruner fått mycket 

stöd av mer erfarna bekanta bland annat inom redovisning. Början av verksamheten har 

dock känts stressig och även svår på grund av brist på erfarenhet; Gruner anser att det 

svåraste har varit att själv ta reda på vad som skall göras samt att komma ihåg att ta allt 

relevant i beaktande.  Dock anser Gruner att han så småningom vänjer samt ständigt lär 

sig nytt som kan utnyttjas för att föra verksamheten vidare. I följande citat beskriver 

Gruner på vilka sätt han aktivt ber om hjälp vid behov.  

”Jag frågar min kompis mamma som är jurist, har jag frågat en massa hjälp, jag har en kompis 
pappa som har ett stort företag; jag har frågat honom hur man skall göra och min svärfar är 
osteopat och egenföretagare så jag har frågat honom m praktiska grejor osv.” 

Gruners företag kan sägas vara en kombination på ett livsstils- och entreprenöriellt 

företag; orsaken till att företaget grundades var främst ekonomisk; han ansåg att han 

kunde tjäna mer genom att idka egen företagsverksamhet än att jobba för den tidigare 

arbetsgivaren. Dock är målsättningarna med verksamheten inte ekonomiska, utan 

Gruners syfte med att göra det han håller på med är passionen gentemot idrott och 

välmående, intresse gentemot branschen samt viljan av att hjälpa människor att uppnå 

sina mål samt bättre hälsa.  

Gruner nämner, att det bästa med att vara en personlig tränare och fysioterapeut är att 

hjälpa andra och se hur de, till följd av hans arbete, mår bättre och uppnår framgång; det 

är alltså frågan om en instriktiv belöning, och därmed kan företagsverksamheten 

uppfattas som ett livsstilsföretag. Känslan av att lyckas på detta vis är även en av de 

största motiverande faktorerna för Gruner inom hans profession.  

”Som PT är det bästa att se skillnaden på kunder då de kommit till mig och varit en stund med 
mig. Det är det bästa. Och det att vissa kunder har kommit gråtande och tackat mig.” 

Företagsamhet var inte något Gruner alltid drömt om och förväntningarna var dessutom 

ganska negativa; oro fanns angående lite fritid, högt ansvar och ekonomiska bekymmer. 
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Utmaningar idag handlar bland annat om att ta i bekantade allt som skall göras samt 

effektivt marknadsföra företaget. 

Drömmarna angående verksamheten har att göra med framgång och beröm; 

idealsituationen vore dessutom, enligt Oskar, att han endast arbetade 2–3 gånger i 

veckan utan att kompromissa om de ekonomiska målsättningarna. Oskar kunde 

dessutom tänka sig även arbeta med något annat; företagsamhet känns därmed inte som 

en betydlig del av identiteten. I citatet nedan beskriver Gruner sin ambition och sina 

drömmar angående verksamheten. 

”Jag vill ha en sådan status i det vad jag gör att jag, inte nu berömd men, relativt framgångsrik.” 

Gruner önskar även att i framtiden möjligtvis även utbilda människor och till exempel 

fungera som någon typ av konsulent. Han har även funderat på att öppna ett eget gym.  

Oskar beskriver sig som en tävlingsinriktad, ambitiös och självkritisk människa och tar 

därmed även sitt jobb och idkandet av företagsverksamheten på allvar och ser att 

möjligheter för utveckling ständigt finns. Gruner anser dock att för att lyckas idka 

framgångsrik företagsverksamhet, är det även viktigt att ha en balans mellan det 

personliga livet och kunna begränsa mängden arbete.  

Gruner betonar betydelsen av att be om hjälp vid behov samt försöka lära sig av 

människor som är mer erfarna.  

Enligt Gruner är bland annat utseendet en extremt viktig faktor på branschen och 

satsning på det fysiska krävs för att uppnå kredibilitet bland kunder. Dessutom betonar 

han utbildning och kontinuerlig vidareskolning genom bland annat kurser och olika 

utbildningsprogram. Det framkommer, att Gruner anser, att branschen rubbas av flertal 

aktörer, som idkar verksamhet utan ordentlig utbildning; utbudet på okunniga 

personliga tränare är, enligt honom, enorm. Själv vill han därför satsa på att sprida 

budskapet om hans egna professionalitet och teoretiska kunnighet. I följande citat 

framkommer betydelsen av kontinuerlig inlärning från Gruners perspektiv. 

”Jag har jobbat som PT redan i 5 eller 6 år, och jag lär mig konstant nytt ännu.” 

Förutom i yrkeskunnigheten och erfarenheten, ser Gruner sina konkurrensfördelar ligga 

i hans positiva och tålmodiga attityd han kommunicerar utåt till sina kunder samt hans 

fokus på att se till att hans kunder tränar utförligt och med rätt teknik. Han beskriver sig 

själv som en ”utbildande trainer”. I följande citat beskriver han detta: 
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”Jag vill lära mina kunder hur dom skall göra det rätt och inte bara säga hur de skall göra -  förklara 
varför man gör det och mer förklara det.” 

Med hjälp av att kommunicera utåt dessa budskap, önskar Gruner att hans kunder 

uppfattar honom som professionell och tar honom på allvar; han vill att de kan lita på 

honom fullständigt samt på hans sätt att träna dem, och att de ser mervärdet i att 

konsumera de tjänster han bjuder på. Han anser även, att det för honom är viktigt att 

vara vältränad och fysiskt se bra ut, så att han av sina kunder uppfattas som trovärdig. 

Dessutom vill han kommunicera utåt, att kunden har roligt med honom, under till 

exempel träningspass; samtidigt som resultat uppnås. Gruner nämner även betydelsen 

av att han alltid vill stå nära sin kund och vara närvarande; dessutom vill han att han av 

sina kunder uppfattas som omsorgsfull och som en professionell, som verkligen bryr sig 

om sina kunder och deras välmående.  

Gruner säger att han inte aktivt följer med vad konkurrenter håller på med. Han satsar 

inte på att skaffa ett stort nätverk med konkurrenter men säger sig dagligen diskutera 

med konkurrenter på gymmet där han tränar samt med gympersonalen. Att ha goda 

kontakter till människorna på gymmet, anser han är viktigt.   

Gruner är medveten om den hårda konkurrensen på marknaden men ser sin egna 

ställning som stark. Han anser, att han som en liten aktör kan konkurrera med stora och 

väletablerade kedjor, bland annat, genom att bjuda på skräddarsydda tjänster, som tar 

kunden personligen i beaktande. På följande sätt beskriver han sin egen 

konkurrenskraft: 

”Stora kedjor har inte resurser eller tålamod eller intresse att vara så omtänksamma om sina 
patienter eller kunder. Jag ser att jag själv har mycket mer att ge åt mina kunder och patienter än 
vad stora kedjorna har.” 

Oskar nämner sina största konkurrenter vara stora kedjor, såsom Terveystalo. Som en 

personlig tränare anser han att de huvudsakliga konkurrenterna är personliga tränare, 

som tränar sina egna kunder på samma gym som han. Det framkommer, att Gruner inte 

aktivt följer med vad konkurrenter håller på med och anser det inte vara relevant.   

Det framkommer att Gruner anser sig ha en stark position på marknaden och att han 

även funderar på att utveckla verksamheten för att se till att upprätthålla sin position. I 

citatet nedan framkommer det att Gruner medvetet lägger tankearbete på att ständigt 

utvecklas.  

”Jag har några idéer som jag tänker köra vidare, som jag inte tänker berätta om, jag ser en helt 
klar marknadsspricka för det. Möjligheter att utveckla det.” 
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Marknadsföring associerar Gruner ihop med känsla av stress. Aktivt 

marknadsföringsarbete görs inte märkvärdigt. Som primär marknadsföringsmetod 

nämner han att fysiskt diskutera med potentiella kunder på gymmet, där han själv tränar 

samt även tränar sina kunder. Han litar på att han med sitt fysiska essens kan 

marknadsföra sig själv; visa exempel samt vad han som professionell står för. Han 

betonar betydelsen av att vara öppen och positiv samt visa att man från första början 

visar sig bry om kunden. I citatet nedan beskriver Gruner hur han marknadsför sig själv 

genom att fungera som ett exempel för andra.  

”Jag visar redan då jag själv tränar på gymmet -  jag tränar själv jättestrikt och på ett sätt som jag 
vill till mina kunder också. På det sättet marknadsför jag mig på gymmet, genom att visa exempel 
hur man gör saker.” 

Teoretisk marknadsföringskunskap har Gruner inte märkvärdigt, men han känner till 

basmodeller såsom 4P och SWOT. Dock anser han inte att de skulle vara till stor nytta 

för att utveckla den egna företagsverksamheten.  

Det framkommer att den befintliga kundbasen har långt byggts upp med hjälp av 

personliga nätverk. Största delen av PT-kunderna består av människor som han även 

tränade före han startade egen företagsverksamhet; fysioterapikunderna består främst 

av människor som kiropraktikersamarbetspartnern direkt skickat till honom. Han 

betonar även vikten av word-of-mouth; det framkommer, att Gruner litar på att ifall han 

sköter sitt jobb bra och resulterar i nöjda kunder, kommer de även att föra budskapet 

vidare till sin närkrets. Detta framkommer bland annat från citatet nedan.  

”Det är den här ”puskaradion” som är den största och starkaste sättet att marknadsföra sig själv, 
skulle jag säga.” 

För nya kunder erbjuder Gruner möjlighet till ett gratis första träningspass.  

Det framkommer att Gruner inte märkvärdigt använder sig av sociala medier fastän han 

nämner deras stora potential att nå kunder. Företaget har en Facebook-sida samt 

Instagram-konto, men aktivt marknadsföringsarbete säger Gruner via dessa kanaler 

göra väldigt lite och uppdateringar görs sällan. Orsaken till detta säger Gruner att är 

faktumet, att det känns gå för mycket utanför den egna bekvämlighetszonen. I följande 

citat beskriver Gruner sin användning av sociala medier med egna ord.  

”Instagram började jag med, men att ta bilder på mig själv när jag tränar eller något annat sådant 
som har med PT- branschen att göra så jag klarar inte av; jag kan inte tåla, jag har jättesvårt att 
göra det.” 
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Det framkommer att Gruner anser konkret marknadsföringsarbete vara viktigt för att 

hålla företagsverksamheten igång; orsaken till varför det negligeras ligger i brist på 

kunskap; han kan inte heller nämna det, som han anser att är viktigast gällande effektivt 

marknadsföringsarbete.  Detta framkommer bland annat i följande citat: 

”Det skulle nog vara viktigt och jag borde göra det – jag vet det själv. Men jag vet inte riktigt exakt 
själv hur jag skall göra det, vad jag skall göra. När jag inte riktigt vet så kan jag inte heller sätta tid 
på det.” 

Gruner har svårt att svara på frågan om hur han själv uppfattar sitt varumärke och säger 

att det känns svårt att formulera sig i ord. Han har även svårt att besvara frågan om hur 

varumärket byggs upp och förstärks. Fokusen ligger på budskapen han vill kommunicera 

utåt och hur han som en professionell vill uppfattas. 

Eftersom Gruner använder utrymmen på ett utomstående gym, ställs han frågan om han 

anser att gymmets varumärke är enhetligt med hans egna. Gymmets varumärke 

beskriver han som ”underground” och relativt gammalmodigt; han önskade att gymmet 

vore modernare och ”fräschare”; för fint och lyxigt önskade han dock inte att det skulle 

vara. Gruner drömmer om att någon dag starta ett eget gym och inte behöva utnyttja 

andras utrymmen. Genom att ha ett eget gym, kunde han förverkliga sin vision på ett 

optimalt gym.  

Då Gruner ställs frågan om hur han tror att hans kunder skulle beskriva honom till sina 

bekanta, nämner han sin professionalitet och snällhet; dessutom tror han att han 

beskrivs att fysiskt se lite ”skrämmande” ut. Han anser även, att dessa saker är det 

primära som hans kunder med honom direkt associerar.   

Gruner ställs frågan om de tre första sakerna han kommer på då han tänker på sitt 

företag: orden är hälsa, mål och professionalitet.  

Gruner ställs även frågan om hur han av några givna alternativ skulle vilja att hans 

kunder uppfattar honom som: som en auktoritet eller chef, som en arbetskompis, som 

en vän, en familjemedlem eller kanske något annat.  Svaret man får är: ”en krävande 

vän”.  

Det framkommer att Gruner anser, att differentiering på marknaden är svårt. Då Gruner 

ställs frågan om dagens rådande trender på hälso- och välmåendebranschen, nämner 

han att det handlar om utseende; att gå ner i vikt, skaffa sig en drömkropp och se bra ut. 

Det talas om den rådande fitness-trenden, som Gruner ser som aktuell och relevant. På 

följande sätt beskriver Gruner typiska kundönskemål:  
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”Flickor vill ha stor rumpa och männen stora armar.” 

Dagens kund beskriver Gruner som otålmodig; man längtar efter snabba och enkla 

resultat och beskriver detta med egna ord på följande vis: 

”Kunder funderar varför de inte på två veckor ser resultat.” 

 Det framkommer att Gruner anser att det är viktigt att lyssna på kundernas önskemål 

och ta dem i beaktande. För att leverera en så god kundupplevelse som möjligt anser han 

att han både bör leverera det han lovar och ge någon typ av mervärde åt kunden; gå 

utöver förväntningarna. I citatet nedan förklarar Gruner vad han anser vara 

grundläggande för att leverera lyckade kundupplevelser genom hans tjänster.  

”Som fysioterapeut vill jag att deras smärta är lindrad - det är det största. För PT-kunder är det 
mer om att de upplever något som de inte skulle klara av på egen hand - att de går över sin 
bekvämlighetszon.” 

Gruner ber även aktivt feedback av sina kunder; både skriftligt och muntligt. Feedbacken 

har hittills varit främst positiv.  

Det fysiska utrymmet satsar Gruner främst på genom att försöka göra mottagningen lite 

hemtrevligare genom att bland annat ha radion på då han emottar patienter/kunder och 

genom att bland annat ha dekorationsväxter i utrymmet. Radiokanalen, som lyssnas på, 

spelar 70–80-tals musik som Gruner själv tycker om. Han är även relativt nöjd med det 

fysiska utrymmet på gymmet där han tränar; speciellt med den rådande gemenskapen 

där alla känner varandra och som består av trevliga människor och personal.  

Gruner anser sig ha starka relationer till sina kunder. Han säger att han är en öppen 

människa som det är lätt att komma överens med, vilket han anser att är orsaken till att 

människor lätt känner anknytning till honom. Han säger, att kunder berättar en stor del 

personliga saker till honom och ber även om andra råd än sådant som har att göra med 

hans profession. Dock anser Gruner att han inte känner så många kunder på en personlig 

nivå; vissa kamratrelationer har ändå bildats med kunder, som han dock inte nuförtiden 

längre tränar.  

Det framkommer, att Gruner anser, att på grund av de starka relationerna han anser 

råda, kunder inte heller genast är färdiga att byta, till exempel, till en billigare 

konkurrent, utan att de känner en viss grad av lojalitet gentemot honom. Han anser att 

hans kunder till exempel är färdiga att betala för kvalitet, som han säger sig bjuda på. 

Han litar på att kunder stannar kvar så länge som han själv sköter sitt jobb så bra som 

möjligt. Gruner säger också att han inte ser en påträngande försäljningsstil vara effektiv 
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och undviker det då det gäller att hålla fast vid kunder. Gruner tycker inte om aktivt 

säljarbete och förklarar sin syn på personlig försäljning i citatet nedan.  

”Jag vill inte liksom vara för påträngande för jag avskyr det själv. Jag tror att mina kunder 
uppskattar det också – att jag inte är för ”pushy” av mig.”  

Gruner tror även att kunderna har liknande känslor och känner att de har en stark 

relation till honom och hans varumärke. Då han ställs frågan om ifall relationer till och 

med kan ses som kärleksfulla och basera sig på kärlek svarar han dessutom jakande.  
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8 ANALYS AV RESULTAT 

Utgångspunkten ligger i att på basis av resultaten som presenterats studera, ifall 

komponenterna för en fullständig emotionell kundupplevelse uppfylls inom 

fallföretagen och därmed ifall förutsättningar för djupa och långvariga emotionella 

varumärkesrelationer finns.  

Resultaten som från den empiriska undersökningen fåtts kommer att först analyseras ett 

tema åt gången. Analysen sammanfattas efteråt med hjälp av diskussion samt en 

teoretisk modell; den tidigare presenterade preliminära modellen kompletteras med 

resultaten från den empiriska undersökningen. Den uppdaterade modellen, 

Marknadsföringsmodell för småföretag: skapandet av emotionella kundupplevelser, 

kommer därmed att bidra till att uppfylla syftet med avhandlingen; genom att tolka 

modellen kan forskningsfrågorna besvaras.  
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8.1 Emotionell branding och dess komponenter 

8.1.1 Finns det förutsättningar för varumärkesrelationer? 

Såsom teorin starkt betonar, är det avgörande att företag känner sina kunder och förstår 

deras krav för att utgångspunkter för emotionell branding skall finnas. (Fournier 1998; 

Fournier & Alvarez 2012; Berry 2000; Akgüni 2013) Även motiv och inlärningsprocesser 

bör identifieras (Wright 2006, s. 173–174). Resultaten visar att de intervjuade kundernas 

motiv är en kombination av de rationella, emotionella och instinktiva (Wright 2006, s. 

213); de rationella i form av att köpbeslut av vissa kunder fattades på basis av att man 

vill förbättra sin fysiska kondition, de emotionella genom att köpbeslut fattades på grund 

av de positiva känslorna som vid första kontakten väcktes, bland annat känslan av 

hemtrevlighet eller att direkt känna sig välkommen. De instinktiva motiven visade få sin 

form i och med att flera av de nuvarande kunderna inte länge och utförligt övervägde 

mellan flera alternativ, utan fattade köpbeslutet snabbt på basis av spontana reaktioner. 

Dessa resultat får stöd även av Mossberg och Sundtröms (2011, s. 121) teori om de 

nyttoinriktade-, njutning- och upplevelseinriktade motiven.  

De empiriska resultaten visar att fallföretagen på ett bra sätt förstår sina kunder: de 

förstår att det som eftertraktas är bland annat färdiga och skräddarsydda lösningar samt 

stark uppmuntran till att få dem att gå utanför det egna bekvämlighetsområdet. 

Dessutom visade det sig, att kunderna vill att de blir behandlade som mänskliga, enskilda 

individer samt att de företag de har att göra med, tydligt visar att de genuint bryr sig. 

Eftersom alla dessa exempel under intervjun nämndes av både företagen och kunderna, 

kan slutsatsen dras att synerna är enhetliga; detta, i sin tur, visar att kundkännedom 

gentemot nuvarande kunder existerar. Kännedom om trender inom idrotts- och 

hälsobranschen stämde mellan kunder och företagsägare; bland annat nämndes 

funktionell träning som alla fallföretag för tillfället håller på med. Dessa resultat visar att 

basförutsättningar för att skapa djupa emotionella varumärkesrelationer finns.  

Även Berry (2000) och Thompson m.fl. (2006) beskriver hur företagens 

marknadsföringsbudskap bör basera sig på kundernas värderingar så att de kan väcka 

känslor och ligga som grund för emotionella varumärkesrelationer. Fallföretagens 

satsning på marknadsföring visade sig inte vara betydande och många exempel på 

traditionella känslovädjande marknadsföringsaktiviteter, som ger kunden en känsla av 

empati och förståelse, användes inte. Dock syntes aktiviteter av detta slag gentemot 
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befintliga kunder; detta syntes bland annat i form av att visa äkta oro för dem samt 

genom kreativa marknadsföringslösningar, såsom olika evenemang, tävlingar och 

kampanjer. Till viss del fick dock påståendet ändå stöd från teorin: de intervjuade från 

alla tre fallföretagen nämnde att de första intrycken på företagsägarna och det fysiska 

utrymmet var positiva och att de snabbt fick en känsla av att de behandlas som enskilda 

individer.  

Såsom det i teorin framkommit, är utgångspunkten för emotionella 

varumärkesrelationer, enligt bland annat Bellman och Rossiter (2012), att kunden 

förknippar ett varumärke med specifika känslor eller sinnestillstånd. Eftersom alla de 

intervjuade kunderna för varje fallföretag var överens om att positiva känslor gentemot 

de specifika företagen och dess ägare finns, kan slutsatsen dras att starka förutsättningar 

för att bilda emotionella varumärkesrelationer för de tre fallföretagen existerar. 

Enligt Akgün m.fl. (2013) teori, borde emotionella varumärkesrelationer leda till att 

kunden blir involverad på både en sensorisk och känslomässig nivå i 

konsumtionsprocessen; sinnen aktiveras och känslor skapas. Från varje fallföretag kan 

exempel av detta hittas; till exempel beskrev en av Gruners kunder honom som ”en god 

vän”, medan kunderna i de båda Crossfit-gymmen var eniga om att känslan efter ett 

träningspass kan jämföras med eufori.  

Aktivering av kunders sinnen betonas starkt i teorin gällande skapandet av 

känsloladdade varumärkesrelationer, och till exempel Morrison och Crane (2007) och 

Wright (2006, s. 145, 192) betonar dess betydelse. De empiriska resultaten visar att 

kundernas sinnen i alla fallföretag aktiverades under en kundupplevelse på olika sätt, 

och därmed finns det, även enligt denna teori, förutsättningar för starka 

varumärkesrelationer. Kundernas sinnen aktiverades bland annat genom en optimal och 

trevlig fysisk miljö med musik i bakgrunden samt med hjälp av instruerade träningspass, 

som gav kunderna känslor av framgång och njutning.  

Utgångspunkten i att emotionella relationer kan skapas ligger i att ett stimuli företaget 

skickar ut, leder till någon typ av reaktion från konsumentens sida. (Consoli 2010) De 

empiriska resultaten bevisar att denna förutsättning uppfylls; vissa medlemmar av 

Crossfit Tehdas reagerade till exempel på en tidningsartikel om gymmet, vilket fick dem 

att delta på en on-ramp- kurs, medan reklam på sociala medier ledde till att nuvarande 

kunder hittade Crossfit Myrsky. Oskar Gruner lyckades, genom att fysiskt föra 

kommunikation med potentiella kunder, skapa långvariga kundrelationer.     
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Enligt Consoli (2010) måste någon av Ekmans (1996) baskänslor aktiveras och uppstå 

för att det skall finnas förutsättningar för emotionella relationer. Flera av baskänslorna 

rädsla, ilska, sorg, överraskning, lycka och avsky kunde identifieras utifrån de empiriska 

resultaten; speciellt överraskning och lycka. De av Izard (2007) identifierade starka 

positiva emotionerna - intresse och glädje - uppfylldes även bland de intervjuades 

upplevelser med företagen.  Känslan av lycka var en tydlig känsla som stort sett alla de 

intervjuade ansåg sig känna gentemot de specifika fallföretagen. Känslan av 

överraskning upplevdes bland annat av kunderna i CrossFit Tehdas, varav många 

nämnde att äventyrs- och överraskningsfaktorn är det, som gör Crossfit så intressant; de 

instruerade träningspassen planeras skilt för sig och publiceras först en kort stund innan 

träningspasset börjar. Även sorg och rädsla kunde identifieras från fokusgruppens svar; 

dock i positiv bemärkelse. Gruners kunder nämnde att de känner en viss grad av 

separationsångest och tomhet ifall längre tider spenderas borta, medan Crossfit-

kunderna medgav att en känsla av rädsla i viss mån upplevs innan ett träningspass.  

I teorin presenterades Fredricksons (2001) och Wrights (2006, s. 173–174) syn på 

betydelsen av att skapa positiva och starka känslor gentemot ett varumärke medan 

samtidigt försöka undvika och bli av med de negativa, då emotionella 

varumärkesrelationer vill skapas. De fem huvudgrupperna på positiva känslorna: lycka, 

intresse, belåtenhet, stolthet och kärlek, kunde på basis av de empiriska resultaten 

identifieras och därmed finns det, med stöd av denna teori, utgångspunkter för starka 

emotionella relationer. Alla kunder som intervjuades var nöjda med verksamheten, 

kände lycka av att konsumera erbjudandet, samt inställde sig partisk gentemot det 

specifika företaget; känslan av stolthet kunde tydligt identifieras. Starka negativa 

känslor, som enligt Fredricksons (2001) teori bör undvikas, är bland annat ilska, rädsla 

och sorg. I negativ bemärkelse kunde inget av känslorna på basis av resultaten 

identifieras; ingen av de intervjuade kände, till exempel, att företaget inte levererade det 

som lovats eller att det förtroendet brutits.  

För att kunna skapa emotionella och långvariga relationer till sina kunder är det alltså 

viktigt att de, av Thompson m.fl. (2006) presenterade konsistens- och 

relevansprinciperna följs. Eftersom resultaten visar att kundernas och företagsägarnas 

uppfattningar om företagets image, personlighet och varumärke långt stämmer, kan 

slutsatsen dras att konsistensprincipen har lyckats uppnås. CrossFit Myrsky 

uppfattades, både av kunderna och ägarna, som lättillgänglig och välkomnande; i 

CrossFit Tehdas var åsikterna om maskulinitet, genuinitet och hemtrevlighet eniga, 
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medan både Oskar Gruner och hans kunder betonade det personliga varumärket som 

utbildande, professionellt och snällt.  

Det framkom, att relevansprincipen följs av varierande grad bland fallföretagen. 

Principen går, såsom det konstaterats, ut på att kontinuerligt uppdateras för att ett 

varumärke på långsikt kan uppfattas som fräscht och modernt (Thompson m.fl. 2006; 

Wright 2006, s. 196–197). Alla tre fallföretagen sätter tid och tankearbete på 

utvecklingsmöjligheter och vill föra sin verksamhet framåt på olika sätt. Dock framkom 

det, att både Oskar Gruner och CrossFit Tehdas för tillfället lägger relativt lite 

investeringar på marknadsföringsarbete; båda företagen litar huvudsakligen på positiv 

word-of-mouth. Dock fanns det en viss skillnad mellan dessa två företag inom detta 

område; Tehdas begränsade marknadsföringsaktiviteter eftersom möjligheter för stor 

tillväxt inte för tillfället finns, medan Gruner nämnde att brist på kunskap och intresse 

främst ligger som grund.   

Enligt Fredricksons (2001) teori om positiva starka baskänslor, leder även de till 

agerande: till exempel känslan av lycka kan leda till vilja av att leka och spela samt gå 

utanför sitt bekvämlighetsområde. Påståendet stödde de empiriska resultaten; på grund 

av de positiva känslorna som kunderna upplevde ansåg de att de, till exempel, till följd 

av tränarnas uppmuntran, vågade gå utanför sitt bekvämlighetsområde och utmana sig 

själva; vilket i sin tur ledde till även högre grader av lycka, såsom eufori.  

Även flera av Aakers m.fl. (1988) positiva och starka känslor kunde utifrån de empiriska 

resultaten identifieras. Genom att finna dessa känslor från resultatet får påståendet om 

att förutsättningar för djupa emotionella relationer även starkare stöd. Exempel på 

känslor som framkom från empirin är till exempel avslappnadhet, humor och ivrighet.  

För att emotionella varumärkesrelationer kan existera, är det nödvändigt att starka 

negativa emotioner inte existerar i konsumtionssammanhanget. I teorin framkommer 

Lerner och Tiedens (2006) syn som ilska som den starkaste negativa emotionen som 

alltid bör undvikas; enligt Romani skapas det allra lättast till följd av att kunder inte 

tycker om något. De empiriska resultaten visar, att fallföretagen inte skapat känslor av 

ilska hos deras kunder, vilket stöder påståendet om att förutsättningar för starka 

emotionella varumärkesrelationer finns.  

De empiriska resultaten visar, att både kunderna och företagsägarna medger betydelsen 

av belöningar i den emotionella upplevelsen med företaget; precis såsom Wright (2006, 
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s. 178–179) i teorin konstaterar. Genom att motta verbala belöningar, det vill säga höra 

tränarnas uppmuntran eller kommentarer om framgång, ansåg kunderna sig gå igenom 

starka känslor av att de lyckats; känslor såsom glädje, nöjdhet och tillfredställelse.  

Wright (2006, s. 178–179) beskriver även hur speciellt inneboende belöningar effektivt 

kan bidra till skapande av positiva associationer och motivera till fortsatt konsumtion. 

Eftersom resultaten visar, att speciellt känslan av utveckling och framgång spelade stor 

roll vid övervägande av fortsatt konsumtion, kan teorin bevisas med hjälp av empirin.   

Enligt teorin är det nödvändigt att ett företag har en varumärkespersonlighet som även 

tydligt kommuniceras till konsumenter. (Fournier 1998; Alvarez & Fournier 2016; 

Anggraeni och Rachmanita 2015). Under intervjuerna visade det sig, att definiering och 

beskrivning av det egna varumärket kändes svårt för företagsägarna; dessutom 

beskrivandet på hur de anser att det av kunder och konsumenter uppfattas. Till och med 

kommentarer om ett icke-existerande varumärke framkom; begreppet ansågs allmänt 

”för fint” och irrelevant inom småföretagskontext. Dock kunde företagarna med hjälp av 

stödfrågor beskriva sitt företag med olika adjektiv, samt berätta hur de önskar att kunder 

uppfattar företaget. Eftersom det även framkom, att kundernas uppfattningar långt 

överensstämde med det, som företagsägarna vill kommunicera utåt, kan slutsatsen dras, 

att en varumärkespersonlighet nog existerar; orsaken till varför beskrivandet ställde till 

med problem berodde på brist på kunskap av marknadsföringsbegrepp- och teorier.  

De empiriska resultaten fick stöd av även Ojasalos m.fl. (2008) påstående om att 

personifiering kan ske till fysiska personer; resultaten visade att kunderna bland annat 

kunde relatera till företagsägarna genom att skapa relationer till dem på en personlig 

nivå. Det framkom att kunderna ofta såg företaget som detsamma som ägarna; då frågor 

om företaget ställdes, baserade svaren sig på syner och attityder om ägarna. På basis av 

att varumärkespersonligheter kan identifieras och på grund av att tydlig personifiering 

gentemot fallföretagen har skett, kan slutsatsen dras, att detta stärker förutsättningarna 

för emotionella varumärkesrelationer.  

Bland annat Bengtsson och Östberg (2011, s. 60) förklarar teorin om konsumtion av ett 

varumärke som en del av det personliga identitetsskapandet; komponenterna från teorin 

stödde tydligt de empiriska resultaten. Resultaten visar, att kunderna tar sina hobbyn på 

allvar och att träningen spelar en stor roll i deras vardag. Hobbyn, det vill säga den 

fysiska träningen, associeras starkt till företagen samt dess ägare; därmed får även 

varumärket en betydande roll i kundernas vardag. Detta framkom bland annat genom 

att kunderna gärna delade med sig erfarenheter och information om sin hobby, samt 



 116 

medgav att det gärna även diskuteras på fritiden med vänner och bekanta. Flera av 

kunderna sade dessutom att idkar positiv word-of-mouth. På vilket sätt ett företag kan 

bli en del av en människas identitet framkom även, bland annat, i en kommentar av en 

av de intervjuade i Crossfit Myrsky: kunden beskrev gymmet som sitt andra hem.  

De flesta av de intervjuade kände en känsla av stolthet över sin hobby och att 

representera det specifika varumärket. Även detta kan vara ett tecken på att företaget 

blivit en självklar del av kundernas vardag och varumärket inblandats i livet samt 

identiteten.   Denna slutsats kan dras på basis av Akgün m.fl. (2013) och Fourniers (1998) 

teori om att känslan av stolthet fungerar som en betydlig del av skapandet av emotionella 

varumärkesrelationer.  

Enligt Thompson m.fl. (2006) kan storytelling fungera som en förutsättning för 

emotionell branding och skapandet av emotionella varumärkesrelationer. Teorin stöder 

resultaten; bland annat utnyttjades metoden i form av bloggtexter i Crossfit Tehdas och 

berättelsen om företagets start delas av de båda Crossfit-gymmen på deras hemsidor. 

Texterna var dessutom noterade av kunder, vilket framkom i fokusgruppintervjuerna.  

Enligt teorin (Fournier & Alvarez 2012) har populära varumärken de allra bästa 

förutsättningarna för starka emotionella relationer till sina kunder; enligt Fournier och 

Alvarez (2012) ligger förtroende som grund. Enligt de empiriska resultaten är alla 

fallföretag populära eftersom de intervjuade ansåg sig ha starkt förtroende gentemot de 

specifika företagen.  

I teorin presenteras Thompson m.fl. (2006), Amnéus (2011, s. 34) och Fourniers (1998) 

teorier om betydelsen av ömsesidigheten i en varumärkesrelation; att uppbyggandet av 

relationen långt beror på hur bra både företaget och kunden deltar i processen. Som det 

kommits fram till och såsom de empiriska resultaten visar, är deltagandet inom 

fallföretagen ömsesidigt; både kunder och ägare visar aktivt engagemang under 

konsumtionsprocessen. Detta syntes bland annat i form av att ägarna i Crossfit-gymmen 

själva deltar på träningspassen och för Gruner genom att han själv visar exempel på nya 

träningsrörelser. Alla tre fallföretagen deltar även aktivt genom att uppmuntra sina 

kunder, genom att visa hur de bryr om sig samt genom att aktivt följa med kundernas 

utveckling. Även att ge och lyssna på feedback får stöd från teorin.  

Kundengagemang sker bland annat genom att kunderna tar träningspassen på allvar, 

lyssnar på ägarnas order och deltar på arrangerade gemensamma evenemang. Från 
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resultaten framkom även att kunderna genuint verkar bry sig om företagsägarna på en 

personlig nivå. Ett exempel kan tas från Oskar Gruner, där kunderna berättade att de 

gärna vill hjälpa till och ge råd som baserar sig på deras egna expertis, och som möjligtvis 

kan utveckla Gruners verksamhet. Även kunderna på de båda Crossfit-gymmen visade 

att de genuint vill veta hur ägarna klarar sig och mår samt känna dem på ett djupare plan. 

Att kunderna aktivt tar kontakt med ägarna, diskuterar med dem samt ger feedback är 

även exempel på hur de deltar samt hur ömsesidigheten i relationen fungerar.  

Bland annat Thompson m.fl. (2006) betonade betydelsen av samhörighet och 

gemenskapskänslan mellan kunder sinsemellan då varumärkesrelationer skapas och 

upprätthålls; enligt teorin är förutsättningarna bättre ifall en känsla av gemenskap 

existerar. På basis av resultaten kan det konstateras, att utgående från denna teori, är 

utgångspunkterna för starka varumärkesrelationer väldigt stark i de båda Crossfit-

gymmen, eftersom gemenskapen och samhörighetskänslan var en så stor del av 

kundernas konsumtionsupplevelser. Oskar Gruners kunder upplevde även viss grad av 

gemenskap; till exempel genom att förr ha tränat tillsammans samt genom att föra 

interaktion på det gemensamma gymmet de tränar vid.   

Eftersom gemenskaperna och samhörighetskänslan spelar en så betydande roll bland 

fallföretagen, speciellt Crossfit-gymmen, är Zhou m.fl. (2012) och Carlson m.fl. (2006).  

teorier om hur varumärkesgemenskaper kan ligga som grund för starka 

varumärkesrelationer relevanta. Zhous m.fl. (2012) definition på 

varumärkesgemenskaper uppfylls i de båda Crossfit-gymmen; de består av sociala 

relationer av människor som alla beundrar ett visst varumärke. Dessutom har hobbyn 

medfört att kunderna delar med sig sina erfarenheter till sin omgivning i form av word-

of-mouth samt känner lojalitet mot de specifika varumärkena; faktorer som Zhou m.fl. 

(2012), Carson m.fl. (2012) och Veloutsou och Moutinhos (2009) definitioner även 

bygger på. Från de empiriska resultaten om existerande varumärkesgemenskaper, kan 

därmed slutsatsen dras, att även detta stöder påståendet om att förutsättningar för 

varumärkesrelationer finns.  

Resultaten visar, att förutom att förutsättningar för emotionella varumärkesrelationer 

finns, existerar de redan i detta skede av fallföretagens verksamhet. Kommunala 

relationer, som Clark (1984), Esch m.fl. (2006) och Aggarwal (2004) i teorin beskriver, 

har lyckats skapas; relationer som bygger på lojalitet och nöjdhet och som ger kunden 

något annat än endast funktionell nytta. Att flera kunder, och även ägare, ansåg att 
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vänskapsrelationer har skapats mellan kunder sinsemellan samt mellan kunder och 

ägare, stöder påståendet.  

Varumärkesanknytning är en annan typ av relation som redan i detta skede varumärket 

har med vissa kunder lyckats skapa; relationer som bygger på ömsesidighet, aktiv 

interaktion och förtroende. (Esch m.fl. 2006) Flera av de intervjuade nämnde att de 

aktivt håller kontakt med företagsägarna och gärna för interaktion med dem; samma 

respons var typisk även bland företagsägarna. Att ägarna känner kunderna på en 

personlig nivå samt bryr sig om dem genuint, är även ett exempel på en faktor som får 

stöd från denna teori.  

För att ännu utförligare bevisa existensen av redan skapade varumärkesrelationer, 

används Carroll och Ahuvias (2005) teori om åtta stycken möjliga typer av relationer. 

Relationerna kunderna anser sig ha gentemot företagen består långt av författarnas 

identifierade relationstyper: bland annat att tycka om något, att känna längtan samt att 

ha ett funktionellt förhållande med något. Även Shrimp och Maddens (1988) teori om en 

relation bestående av tre komponenter stöder empirin: resultaten visade att kunderna 

tycker om de specifika företagen, de känner längtan ifall längre tider spenderas borta 

ifrån dem, samt är engagerade och dedikerade gentemot företagen genom aktiv 

interaktion.  

Även kundernas vilja att betala ett relativt högt pris för fallföretagens erbjudanden stöder 

påståendet om redan existerande varumärkesrelationer. Resultaten visar att priset inte 

var den avgörande faktorn för ett köpbeslut bland de intervjuade. Alla fallföretagen har 

en relativt hög prissättning, vilket kunderna även var medvetna om. I teorin, beskrev 

Consoli (2010) samt Bengtsson och Östberg (2011, s. 25) hur konsumenter är färdiga att 

betala för ett dyrare alternativ ifall det ger dem ett betydande symboliskt värde; till 

exempel i form av att uttrycka sig själv, visa sin identitet eller leva enligt det ”ideala 

jaget”. Resultaten visar att kunderna i varje fallföretag upplever sig få symboliskt värde 

av att konsumera företagens erbjudanden och därmed stöder teorin empirin. Denna 

faktor spelar även en avgörande roll då förutsättningar för emotionell branding och 

emotionella varumärkesrelationer studeras och på basis av resultaten kan slutsatsen 

dras, att emotionella anknytningar redan har uppstått eftersom kunder är färdiga att 

betala ett högt pris.   

De redan uppstådda relationernas existens kan dessutom bevisas med teorier som 

beskriver hur styrkan på varumärkesrelationer mäts; resultaten visar att enligt dessa 
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mått är det redan frågan om starka varumärkesrelationer. Enligt Fournier (2008) och 

Alvarez och Fournier (2016) mäts styrkan som sagt på basis av hur bra parterna 

involverade tar varandra i hänsyn och i beaktande samt hur gemensamma 

relationsregler följs; denna komponent gav starkt stöd åt empirin för alla de tre 

företagen. Företagsägarna bryr sig om sina kunder och visar detta bland annat genom 

att skräddarsy lösningar till specifika individer samt behandla varje kund som en enskild 

person. Kunderna deltar bland annat genom att följa gemensamma regler; betala ett visst 

pris samt följa, för alla kunder utsatta, regler. Keller (2009) betonar att styrkan kan 

analyseras på basis av graden anknytning, lojalitet och känsla av gemenskap; som redan 

framkommit, uppfylls även dessa kriterier. Alvarez och Fournier (2016) påstår att en 

stark relation kännetecknas av ömsesidighet, vilket även stöder de empiriska resultaten.  

8.1.2 Finns det förutsättningar för varumärkeskärlek? 

Såsom Bengtsson och Östberg (2011, s. 71) påstår, är utgångspunkten för 

varumärkeskärlek starka varumärkesrelationer. Eftersom det nu på basis av empirin 

konstaterats, att förutsättningar för starka emotionella relationer finns samt att de redan 

mellan kund och företag i fallföretagen uppstått, kommer följande del av analysen att 

studera ifall relationerna mellan kund och varumärke är tillräckligt starka för att 

förutsättningar för varumärkeskärlek finns.  

En viktig förutsättning för varumärkeskärlek är att kunden uppfattar varumärket som 

pålitligt och att det för henne känns ärligt, genuint och reliabelt. (Noel & Dwight 2013). 

Detta påstående stöder starkt empirin, vilket bland annat framkommer genom att 

kunderna anser sig ha väldigt starkt förtroende gentemot ägarnas professionalitet och 

kunnande samt genom att de är färdiga att dela med sig och diskutera saker om deras 

personliga liv. Dessutom hade kunderna svårt, i varje fallföretag, att hitta på orsaker till 

varför negativ information överhuvudtaget skulle spridas om de specifika företagen; 

attityderna var starkt partiska.  

Kärleksfulla varumärkesrelationer kännetecknas av att de medför en konsument 

inneboende belöningar. (Batra m.fl. 2012) Såsom det redan konstaterats, upplever 

fallföretagens kunder dessa genom konsumtion av företagens erbjudanden bland annat 

i form av känslor av att övervinna sig själv och lyckas med sådant som förr ansågs 

omöjligt.    

De empiriska resultaten visar att största delen av kunderna ser på det specifika 

fallföretaget och dess varumärke eller ägare som unikt; varumärket spelar en viss roll i 
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deras liv. Största delen ansåg även att varumärket är oersättligt, vilket redan 

framkommit. Enligt Fournier (1998) är dessa faktorer viktiga utgångspunkter för att 

varumärkeskärlek kan existera.  

Resultaten visar att fallföretagen och deras varumärken blir en stor del av kundernas 

vardag och till och med identitet. Ifall man utgår från Thompson m.fl., Fournier (1998) 

och Anggraeni och Rachmanitas (2015) teorier, enligt vilka kärleksfulla 

varumärkesrelationer bygger på detta, får därmed påståendet om att förutsättningar för 

varumärkeskärlek bland fallföretagen och dess kunder finns. En del av fallföretagens 

kunder var väldigt starkt partiska, vilket bland annat framkom genom fullständig positiv 

feedback samt genom kommentarer om att negativ word-of-mouth knappast existerar. 

Från dessa resultat kan slutsatsen dras, att negativa marknadsföringsbudskap möjligen 

av kunderna helt och hållet försummas: enligt Anggraeni och Rachmanita (2015) kan 

även detta vara ett tecken på varumärkeskärlek.  

De intervjuade kände stort sett djup dedikation gentemot de specifika företagen, vilket 

framkom bland annat genom viljan att investera en stor del egna resurser på 

verksamheten samt genom den upplevda lojaliteten gentemot de specifika företagen och 

dess ägare. Dessa resultat stöder påståendet om att förutsättningar för varumärkeskärlek 

finns; enligt Anggraeni och Rachmnaita (2005) samt Batra m.fl. (2012) kännetecknas 

kärleksfulla varumärkesrelationer av djup dedikation samt vilja till att använda 

personliga resurser på varumärket.  

För att studera förutsättningar för varumärkeskärlek är det viktigt att jämföra de 

empiriska resultaten med den, i teorin, betonade Sternbergs triangulära teori om kärlek. 

Hur bra de tre olika komponenterna intimitet, passion, och engagemang (Sterberg 1986) 

är representerade i de identifierade varumärkesrelationerna bör analyseras.  

Intimitetskomponenten, som grundar sig på närhet, värme och känsla av att vilja hålla 

ihop, kunde identifieras i alla fallföretagen på något sätt. Adjektiven som användes för 

att beskriva företagen och dess ägare var väldigt positiva och låg väldigt nära de 

begreppen som Sternberg (1986) identifierar; bland annat ansågs företagen vara 

hemtrevliga, varma och gemenskapliga. En känsla av att hålla ihop var tydlig; flesta av 

kunderna i alla tre fallföretagen var till exempel inte färdiga att byta till en konkurrent, 

fastän ett förmånligare alternativ skulle dyka upp. Dessutom fanns det flera kunder som 

ansåg sig ha en emotionell anknytning till företagen samt dess ägare. 
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Att kunderna ville dela med sig erfarenheter och uppnå framgång tillsammans med 

tränarna och de andra kunderna, visar även att de kände en vilja av att lyckas med någon; 

en faktor som Sternberg (1986) identifierar som en viktig del av intimitetskomponenten.  

Komponenten passion, som grundar sig på människans behov av att uppleva omvårdnad 

samt känna enighet och anknytning med någon (Sternberg 1986) kunde även 

identifieras. Detta framkom bland annat av att kunderna kände att företagen och dess 

ägare genuint bryr sig om dem och behandlar dem som enskilda individer; att detta 

medvetet av företagarna görs, kom även fram från de empiriska resultaten.  

De empiriska resultaten visar att även den tredje komponenten, engagemang, kan 

identifieras. En stor del av kunderna var dedikerade till sin hobby, och speciellt gentemot 

det specifika företaget, och var färdiga att till exempel sätta en betydlig del av sina egna 

resurser på företagsverksamheten i form av bland annat tid och pengar. Dessutom 

framkom det, att kunderna köpt långvariga medlemskap, vilket även visar att dedikation 

på långsikt råder. En aspekt av engagemang-komponenten handlar även om viljan av att 

relationen skall fungera (Sternberg 1986); detta framkom från empirin till exempel i 

form av det aktiva kundengagemanget och viljan av att genuint villa hjälpa den andra 

parten i relationen. I fallföretagen framkom detta på olika sätt: I Crossfit Tehdas skrev 

vissa kunder till exempel frivilligt bloggtexter om sina egna erfarenheter på företagets 

hemsida, I Crossfit Myrsky var deltagandet på olika arrangerade evenemang och 

kampanjer väldigt högt, medan Oskar Gruners kunder, till exempel, ville hjälpa Gruner 

med verksamheten genom att dela med sig information samt professionell kunskap från 

sina egna branscher.  

Även en teori som stöder de empiriska resultaten och ger därmed även stöd åt påståendet 

att förutsättningar för varumärkeskärlek inom fallföretagen finns, är Sternberg m.fl. 

(2001) teori om att människan utvecklar en slags berättelse i sitt sinne, som motsvarar 

den uppfattade kärleksrelationen med en partner; efteråt försöker man finna en partner, 

vars berättelse liknar den egna. Kunderna av alla tre fallföretagen berättade att de gärna 

för sina positiva erfarenheter vidare till sin sociala omgivning. Denna positiva word-of-

mouth kan leda till att människor, som hör positiva erfarenheter av kunderna upplever 

att det är något de själva även vill vara med om; berättelserna stämmer med de egna. 

Eftersom det i empirin framkom att vissa kunder, till exempel, fått till vänner att börja 

träna med dem till följd av rekommendationer, stöder teorin empirin.  
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Bengtsson och Östbergs (2011, s. 71) definition på ett kärleksfullt varumärkesförhållande 

stöder även de empiriska resultaten. Författarna definierar, att kunden i relationen 

uppfattar att varumärket hjälper denne att uppnå personliga målsättningar, möta 

utmaningar och lösa problem. Eftersom i princip alla kunder som intervjuades 

uppfattade att företagen, och speciellt ägarna, hjälper dem att uppnå utsatta mål, samt 

gå utöver dem genom att utmana sig själv och gå utanför bekvämlighetsområdet, stöder 

denna teori empirin. Ett konkret exempel kan ges från en av Oskar Gruners kunder, som 

med hjälp av hans tjänster totalt tappat 35 kilogram, vilket medfört att hennes 

livskvalitet betydligt förbättrats och levnadsvanorna radikalt ändrat.  

Teorin presenterar synpunkten på hur existensen av kärleksdeklarationer kan fungera 

som bevis på att varumärkeskärlek, eller åtminstone förutsättningar för det, finns. 

Fournier (1998) påstår, till exempel, att äkta kärleksförhållanden skiljs från romanser 

just på basis av deklarationerna. Empirin visar, att en viss grad av kärleksdeklaration 

nog existerar; såsom Wilkins och Gareis och Fournier (1998) påstår, kan deklarationerna 

vara väldigt olika beroende på person. Resultaten visar att deklarationer förekom bland 

annat i form av word-of-mouth; det finns även ett exempel på en av Crossfit Myrskys 

kunder som själv tog initiativet att säga att hon älskar gymmet.  

De fem kärleksspråken (Chapman 1992; Egbert & Polk 2006) kunde även identifieras. 

Ord av bekräftelse framkom i form av uppmuntring, kvalitetstid genom aktiv interaktion 

och deltagande, gåvor i form av att till exempel julklappar utbytes, tjänster genom att det 

råder ömsesidig vilja av att hjälpa den andra relationspartnern, samt fysisk kontakt i 

form av deltagande på träningspassen och i det fysiska utrymmet.  

Teorin presenterade Fisher m.fl. (2016) samt Peele och Brodskys (1976) synpunkter på 

hur kärlek kan ses som ett beroendeförhållande. De empiriska resultaten visar att vissa 

kunders relationer till de specifika varumärken kan jämföras med 

beroendeförhållanden: detta framkom till exempel genom att kunderna sade att viss 

grad av separationsångest eller en känsla av tomhet existerar ifall tider spenderas borta 

ifrån varumärket.  Såsom det redan konstaterats, kunde en viss grad av 

separationsångest identifieras bland de intervjuade. Enligt Fournier (1998), Noel och 

Dwight (2013) och Batra m.fl. (2012) kan detta fungera som en förutsättning eller ett 

tecken på varumärkeskärlek.  

Enligt Aaron m.fl. (2005) kan uppfattade känslor av eufori och nöje som följd av 

konsumtion av ett specifikt varumärke vara tecken på att varumärkeskärlek existerar. 
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Såsom det konstaterats, visar empirin, att flera av kunderna går igenom dessa känslor 

då de konsumerar fallföretagens erbjudanden. Hazan och Shaver (1987) nämner känslor 

såsom förtroende, omtänksamhet och intimitet som positiva känslor som kan 

känneteckna kärleksfulla relationer; såsom det konstaterats har dessa emotioner från de 

empiriska resultaten identifierats. Påståendet om att förutsättningar för 

varumärkeskärlek finns får även stöd genom att jämföra Fourniers (1998) påstående om 

att känslorna gentemot ett älskat varumärke är fullständigt positiva och starkt partiska; 

de intervjuade kunderna hade väldigt svårt att komma fram med något negativt om de 

specifika företagen.  

Det som hittills har konstaterats, är att enligt de empiriska resultaten finns det tydliga 

förutsättningar för att varumärkeskärlek kan uppstå mellan fallföretagen och dess 

kunder; eller det har till och med redan gjort det. Dock måste det specificeras vilken typ 

av kärlek det är frågan om: en relation eller en emotion, såsom Batra m.fl. (2012) skiljer 

mellan. Resultaten visar starkt stöd för att kärleken som möjligtvis redan uppstått 

kännetecknas av att, enligt Batras m.fl. (2012) teori, vara en relation, eftersom 

kriterierna för att det endast skulle vara en emotion överskrids; känslorna kunderna har 

gentemot de specifika varumärkena kunde ofta identifieras som mer än endast 

kortsiktiga och tillfälliga känslor förknippade med anknytning. Från detta kan slutsatsen 

dras, att det möjligtvis finns förutsättningar för att äkta kärleksfulla relationer kan 

skapas.   

Enligt resultaten från den empiriska undersökningen kan det konstateras att 

komponenter för anknytningsrelationer finns; det vill säga varumärket ses som något 

extra-speciellt och som en favoritägodel (Keller 2009). Detta framkom bland annat 

genom att en stor del av de intervjuade kunderna såg på varumärket som en viktig del av 

deras liv och värderade konsumtionen av det specifika företagets erbjudande högt.  

Enligt Kellers (2009) teori, är det anknytningsrelationer som ofta kännetecknar 

kärleksfulla varumärkesrelationer; därmed kan slutsatsen dras att detta kan fungera som 

en förutsättning för att varumärkeskärlek bland fallföretagen och deras kunder kan 

skapas.  

Såsom Fournier (1998) i teorin konstaterar enligt Sternbergs (1986) teori, finns det olika 

typer av kärleksfulla relationer. Genom att från empirin studera de intervjuades 

individuella svar, kan det konstateras att olika typer av dessa förhållanden kan anses 

råda mellan kunder och de specifika företagen. Fullständig kärlek, som kännetecknas av 

att alla tre komponenter från Sternbergs triangulära teori finns representerade, kunde 
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även bland vissa kunder identifieras; även bland annat tycke och kamratskap. Den enda 

formen av de olika kärleksrelationerna som inte framkom från empirin var icke-kärlek.  

Enligt Fournier (1998) och Veloutsou och Moutinho (2009), kan varumärkesrelationer 

bra utvecklas med tiden. Eftersom de tre komponenterna intimitet, passion och 

engagemang så tydligt utifrån resultaten kan identifieras, kan det även utifrån teorin 

konstateras att de olika kundrelationerna som existerar ännu även kan utvecklas till 

varumärkeskärlek, eftersom det framkommit att förutsättningar verkligen finns. Till 

exempel har relationer som tillsvidare endast kan identifieras som kamratskap med 

tiden utvecklas till en varumärkesrelation som kan identifieras som romantisk eller 

fullständig.  

Resultaten visar att aktivt engagemang sker från bägge parterna i varumärkesrelationen 

samt att ömsesidighet råder. Dessutom framkommer det tydligt att båda parterna sätter 

energi på att hålla igång förhållandet, bland annat genom aktivt deltagande. Enligt 

Bengtsson och Östberg (2011, s. 71) är detta en förutsättning för att en kärleksfull relation 

kan upprätthållas; därmed kan slutsatsen dras, att existerande varumärkesrelationer har 

goda förutsättningar att både upprätthållas och utvecklas i alla tre fallföretagen.  

Vissa faktorer kan dock stå som hinder för att kärleksfulla varumärkesrelationer i 

fallföretagen skapas, att de nuvarande emotionella relationerna utvecklas till kärleksfulla 

eller för att de för tillfället kan existera.  

Bland annat Fournier (1998) och Anggraeni och Rachmanita (2005) hur 

varumärkeskärlek borde vara ett resultat på en längre relationshistoria mellan kund och 

varumärke; fallföretagen, som befinner sig i initialfasen av verksamheten har inte haft 

möjlighet att skapa långvariga förhållanden ännu. Kunderna har inte nödvändigtvis haft 

tillräckligt med tid att integrera varumärket i deras identitet, vilket enligt Batra m.fl. 

(2012) och Thompson m.fl. (2012) kan vara en viktig del av skapandet av 

varumärkeskärlek. Dock finns det även undantag inom varje fallföretag: alla 

företagsägare har lyckats locka konsumenter de arbetat med eller känt från förut till 

nuvarande företagskunder och därmed har en relation redan innan 

företagsverksamheten satts igång skapats. Fastän kunden för varumärket i teorin är ny, 

kan småföretagaren dra nytta av den personliga relationen till den specifika kunden och 

därmed ha starkare förutsättningar för att skapa djupa emotionella relationer till denne. 

Speciellt Oskar Gruner kan dra nytta av detta, eftersom så många av hans nuvarande 

kunder är personer, han känt från förut.  
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Hazan och Shaver (1987) beskriver hur kärleksfulla relationer även består av negativa 

känslor, såsom svartsjuka samt upp- och nedgångar i humöret. Utifrån de empiriska 

resultaten kunde detta inte tydligt utläsas, vilket kan tolkas som att fullständiga 

kärleksrelationer kanske inte ännu har skapats fastän förutsättningar finns. Dessutom; 

fastän en viss grad av kärleksdeklaration kunde identifieras, var detta inte en 

självklarhet. En del av de intervjuade ansåg även att det var svårt att beskriva relationen 

de hade med det specifika fallföretaget och ifall en emotionell anknytning verkligen 

finns. Dock säger teorin (Wilkin & Gareis 2006) att kärleksdeklarationer inte 

nödvändigtvis förekommer fastän kärlek råder och hur de uttrycks är väldigt mycket 

beroende på personen i fråga.  

8.2 En fullständig emotionell kundupplevelse 

För att varumärkesrelationer kan skapas, krävs det att konsumenten uppfattar den 

genomgångna kundupplevelsen med företaget som positiv. Såsom det i teorin 

framkommit; ifall komponenterna av en total kundupplevelse under kundresan uppfylls 

finns det väldigt goda förutsättningar för att djupa och långvariga varumärkesrelationer 

bildas.  

Utgångspunkten i skapandet av lyckade emotionella kundupplevelser ligger i att det 

råder en optimal balans mellan både rationella och emotionella element. (Macharenas 

2006; Gentile m.fl. 2007). De empiriska resultaten visar, att fallföretagen lyckas 

kombinera komponenterna väl: funktionalitet åstadkoms bland annat genom att se till 

att utrustningen som används fungerar samt genom att bjuda på utbildningsbaserad 

professionell service, medan emotion tilläggs genom att företagsägarna skapar 

personliga relationer till kunderna samt genom att lägga fokus på att skapa en känsla av 

gemenskap.   

Förutom att vara en optimal kombination av emotion och ration, är en kundupplevelse 

endast fullständig ifall kunden uppfattar den som interaktiv och enbart positiv; 

dessutom bör den vara bestående och engagerande samt ge kunden en känsla av social 

uppfyllelse utöver hela konsumtionsprocessen. Genom att uppfylla dessa kriterier, kan 

fullständiga och emotionella kunduppleveser även inom fallföretagen skapas. 

(Macharenas m.fl. 2006) 
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8.2.1 Analys av kundupplevelser med hjälp av teoretiska modeller  

Såsom teorin konstaterar, kan det som en fullständig kundupplevelse består av, 

beskrivas på olika sätt och med hjälp av olika modeller eller teorier. Utgångspunkten 

ligger dock i att en emotionell kundupplevelse starkt bör innehålla den emotionella 

aspekten och alltså, såsom Gentile m.fl. (2007) påstår, bygga på kundernas tankar, 

värderingar, önskemål och krav.  

Ett sätt att studera hur bra emotionella kundupplevelser inom fallföretagen skapas är att 

utgå från Pine och Gilmores (1998) teori om jämförelse av kundupplevelser med 

teaterstycken. Forskningens fallföretag kan sägas använda sina planerade träningspass 

som teaterns handling; det är det, som kunderna är ute efter, väntar på och vill se – 

dessutom för det med sig äventyrs- och spänningsfaktorn, som bland annat Fournier och 

Alvarez (2012) nämner att är en viktig komponent då emotionella kundupplevelser 

skapas. Med hjälp av intressanta, roliga och givande träningspass, blir kunderna 

underhållna, deras sinnen aktiverade samt olika sinnestillstånd och känslor gås igenom; 

komponenterna som Pine och Gilmore samt Macharenas m.fl. (2006) beskriver som 

viktiga för att leverera lyckade emotionella kundupplevelser.  

För att analysera hur effektiva kundupplevelserna bland fallföretagen är och hur bra 

komponenterna av emotionella upplevelser uppfylls, kan även Pine och Gilmores (1998) 

andra modell om de fyra olika spektrumen samt idealtillståndet, den så kallade ”sweet 

spot”, användas. Såsom teorin konstaterar består idealtillståndet av en kombination och 

optimal balans mellan de fyra spektrumen.  

Den underhållande dimensionen visade sig bland fallföretagen, till exempel, genom att 

kunderna såg på företagsägarna, deras tränare, som exempel. Deras fysiska 

framträdande eller prestationer kunde ses som målsättningar eller idealtillstånd, dit de 

själva även strävar efter. Även den aktiva uppmuntran, som tränarna ständigt gör, kan 

sägas tillhöra denna kategori.  

 Den estetiska komponenten visade sig även vara en självklar del av kundernas 

upplevelser; exempelvis får det sin form genom att kunderna fysiskt kommer på plats till 

träningsutrymmena och njuter av att spendera tid i dem; faktumet att kunderna stort 

sett även ansåg sig vara nöjda med det fysiska utrymmet och stämningen, infaller i denna 

kategori.  
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Empirin visar att den bildande dimensionen spelar en tydlig roll bland upplevelserna i 

och med att de baserar sig på att ägarna, det vill säga tränarna, utbildar sina kunder 

genom att bland annat själva visa exempel eller att delta på träningspass; de använder 

sitt egna professionella kunnande till att utbilda kunderna. Ägarnas professionalitet och 

kunnande var även något som av de intervjuade kunderna högt värderades och en 

komponent som ansåg spela en viktig roll i den fullständiga kundupplevelsen. Att ge 

feedback och kommentera utveckling samt planera färdiga träningspass är även en del 

av den underhållande dimensionen. 

Även den eskapistiska dimensionen fick, enligt resultaten, en betydande roll inom 

kundupplevelserna i och med att graden av kundengagemang och aktiv interaktion bland 

alla fallföretag var hög. Denna dimension visar sig i praktiken, till exempel, genom att 

kunderna aktivt själva deltar på träningspassen, ger feedback, kommunicerar ärligt med 

tränarna samt för aktiv interaktion sinsemellan. Den höga graden av den eskapistiska 

dimensionen visade sig även genom att klyftan mellan företagsägarna och kunderna var 

relativt liten; speciellt i Crossfit-gymmen sågs ägarna som delar av gemenskapen istället 

än enskilda, utomstående och starka auktoriteter.  

Ifall man utgår från Pine och Gilmores (1998) presenterade teori, finns det höga 

förutsättningar för skapande av emotionella och fullständiga kundupplevelser inom 

fallföretagen, eftersom alla dimensioner är representerade i kundernas 

konsumtionsupplevelser. Slutsatsen om att ett idealtillstånd där optimal balans råder, 

en ”sweet spot”, existerar, kan även på basis av resultaten dras.   

8.2.2 Dimensioner och engagemang – Kunden som värdeskapare 

I teorin, förklarar Macarenas m.fl. (2006) hur graden av interaktion och engagemang 

ligger som grund för lyckade emotionella kundupplevelser; kundens sinnen bör aktiveras 

(Pine & Gilmore 1998; Macharenas m.fl. 2006; Gentile m.fl. 2007) och hon bör ges 

tillräckligt med ansvar samt frihet under upplevelsen, för att se till att en känsla av 

kontroll existerar (Morrison & Crane 2007). Resultaten från den empiriska 

undersökningen visar att dessa komponenter i fallföretagen tas i beaktande och 

uppfattas existera: både från företagets och kundernas perspektiv. Empirin visar, att 

kunderna ser sig själva som aktiva parter inom sina egna upplevelser; detta framkommer 

till exempel genom deras känslor om att uppleva känslan om att de genuint brys om och 

att deras röster blir hörda. Dessutom visar resultaten att kunderna själva har möjlighet 

att påverka hur, till exempel, deras träningsveckor och specifika träningspass ser ut. 
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Eftersom klyftan till att bland annat ge feedback till företagsägarna eller berätta till dem 

om sina personliga bekymmer visades vara liten, kan slutsatsen dras, att förtroende 

mellan parterna existerar och en känsla av frihet hos kunderna råder; de känner att de 

har kontroll och har inverkan på sin egna situation.  

Enligt teorin (Lemon & Verhoef 2016) bör en emotionell kundupplevelse bestå av fem 

olika dimensioner för att den skall vara fullständig: den sensoriska, den emotionella, den 

kognitiva, den fysiska samt den sociala. Brakus m.fl. (2009) kompletterar teorin genom 

att tillägga den beteendemässiga dimensionen; med andra ord kundengagemang. 

Empirin visar att upplevelserna kunderna genomgår vid konsumtion av fallföretagens 

erbjudanden innehåller alla dessa dimensioner. Detta i sin tur, kan bland annat förklara 

den höga graden kundnöjdhet som råder.  

Den sensoriska dimensionen tar sin form genom att kundernas olika sinnen aktiveras; 

till exempel genom satsning på den fysiska miljön samt bakgrundsmusik, medan den 

emotionella får sin form på olika sätt som redan behandlades tidigare. Den kognitiva 

dimensionen syns i och med att kunderna, till exempel, själva är tvungna att tillämpa 

lärdomar fallföretagen dem ger, medan den fysiska och beteendemässiga tar sin form 

genom att kunderna deltar på träningspass samt för aktiv interaktion med 

företagsägarna. Såsom det kommits fram till, spelar den sociala omgivningen en stor roll 

då emotionella varumärkesrelationer vill åstadkommas; den sociala dimensionen syns i 

att gemenskaper skapas och en känsla av samhörighet råder.  

Även Pine och Gilmore (1998) betonar engagemang på flera olika plan; dock nämner de 

även den spirituella dimensionen. Empiriska resultaten visar, att en del av de intervjuade 

kunderna tar konsumtionen av fallföretagens tjänster, det vill säga deras hobby, väldigt 

seriöst; konsumtionen av sen specifika tjänsten kan ha förändrat deras liv och blivit en 

självklar del av det. För vissa kunder spelar hobbyn med andra ord en enorm roll och tar 

en stor del av deras fritid; hobbyn kan beskrivas som en livsstil. Såsom det framkommit, 

kan varumärkesrelationerna som uppstått till och med jämföras med 

beroendeförhållanden. På basis av denna information, kan slutsatsen dras att en viss 

gard av den spirituella komponenten även får sin form bland vissa kunders upplevelser 

med företagen: företaget och dess tjänster värderas så högt av kunderna att de anses vara 

en del av den egna identiteten och därmed får de djupare mening i deras liv.  

Definitionen av Verhoef m.fl. (2009), det vill säga kundupplevelser som interaktioner 

mellan kund och produkt, tjänst, företag eller del av organisation och som leder till någon 
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typ av reaktion, stöder starkt de empiriska resultaten. Det framkom, både från ägarnas 

och kundernas svar, att interaktionen mellan parterna är tydlig; bland annat i form av 

att man bryr sig om varandra samt är färdig att sätta en betydande del egna resurser på 

den andra parten. Reaktionen som skapas, är bland annat upplevandet av positiva 

känslor, word-of-mouth samt att integration av hobbyn och varumärket i det egna livet.  

8.2.3 Upplevelser som personliga skeenden – fokus på individen  

Gentile m.fl. (2007), Pine och Gilmore (1998) samt Lemon och Verhoefs (2016) teori om 

att kundupplevelser är strikt personliga skeenden, som får sin form på basis av den 

specifika kundens egna engagemang, tankegång och sinne stöder de empiriska 

resultaten. Resultaten visar, att sättet hur upplevelserna av kunderna uppfattas, beror 

på vad det är som längtas efter och värderas. Ett tydligt mönster, som på basis av 

kundernas svar kunde identifieras, var viljan av att bli behandlad som en specifik individ; 

känslan av att känna att företagsägarna brydde sig om dem, var en stor del av det, som 

de intervjuade beskrev som en lyckade kundupplevelse. Även färdiga och skräddarsydda 

lösningar respekterades, och ifall kunderna, till exempel, kände att träningspass är 

planerade färdigt för dem och att deras uppgift främst är att prestera med hjälp av 

tränarnas uppmuntran, beskrevs resultatet som lyckade emotionella kundupplevelser.  

I empirin framkommer, att alla fallföretag kräver, eller alternativt bjuder på, att kunden 

aktivt tar initiativ och engagerar sig i konsumtionsprocessen; kunderna görs till en aktiv 

del av konsumtionsupplevelsen. Detta kan ses bland annat genom att kunderna ges 

feedback; även kritik, som ägarna, det vill säga deras tränare, förväntar sig kunderna att 

reagera på genom att exempelvis göra specifika ändringar i agerandet som krävs för 

fortsatt utveckling. Dessutom utmanar företagsägarna kunderna ständigt till interaktion 

genom att själva föra aktiv kommunikation med dem. Kundengagemang sker 

naturligtvis även i form av att kunderna fysiskt deltar på träningspass samt gör det som 

med, både tränarna och andra kunderna, kommits överens om, eller alternativt det som 

även resten av träningsgruppen gör. Bland annat genom dessa handlingar blir kunderna 

värdeskapare av sina egna konsumtionsupplevelser och har därmed möjlighet att själv 

tydligt påverka dem; Prahalad och Ramaswamy (2009), Verhoef m.fl. (2009) och 

Macharenas m.fl. (2006) teorier om kunden som en aktiv part inom sin egna emotionella 

upplevelse stöder därmed empirin.  
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8.2.4 Kundresan  

För att komponenterna av en fullständig kundupplevelse uppfylls, bör den, enligt teorin, 

bestå av tre olika faser: före-, under- och efterköpsfasen. (Rosenbaum m.fl. 2016; 

Morrison & Crane 2007; Lemon & Verhoef 2016) Från empirin var det enkelt att 

identifiera tydliga för- och underköpsfaser; förköpsfasen bestod främst av 

marknadsföringsaktiviteter och direkt kommunikation med potentiella kunder, medan 

underköpsfasen huvudsakligen på att föra interaktion med nuvarande kunder på olika 

sätt samt upprätthållning av kundnöjdheten.  

Även efterköpsfasen kan identifieras från de empiriska resultaten: eftersom största delen 

av de intervjuade kunderna fortfarande var nuvarande kunder av fallföretagen, bestod 

efterköpsdelen huvudsakligen av fortsatt konsumtion och varumärkesrelaterade 

aktiviteter utanför själva företagsutrymmena. En av Oskar Gruners kunder hade dock en 

”on-off”- relation till företaget, och konsumerade inte för tillfället Gruners tjänster. 

Denna kunds efterköpsfas bestod av spridande av positiv word-of-mouth samt 

övervägande av framtida fortsatt konsumtion.  

Lemon och Verhoef (2016) definierade mer specifika faser, det vill säga övervägande, 

sökande, köp, efterköp, konsumtion samt framtida konsumtion, som även kunde 

identifieras utifrån resultaten; stort sett bestod alla de intervjuades kundupplevelser av 

dessa steg. Steget ”sökande” fick dock en mindre roll än de andra faserna, vilket framkom 

genom att flera av de intervjuade inte i förköpsfasen jämförde fallföretagen aktivt med 

konkurrenter, utan fattade köpbeslutet snabbt, intuitivt och utan desto större 

jämförelser.  

Före kundresor kan definieras som fullständiga emotionella kundupplevelser, bör 

närmare fokus först läggas på de specifika kontaktmomenten under kundresorna. Såsom 

teorin konstaterar (Verhoef m.fl. 2009; Gentile m.fl. 2007) påverkas kundupplevelser av 

kundens både direkta och indirekta interaktion med företaget eller varumärket; 

dessutom påverkar kontaktmomentens mängd och kvalitet på hur upplevelsen slutligen 

uppfattas. (Lemon & Verhoef 2016)  

Empirin visar, att då underköpsfasen råder, baserar sig kontaktmomenten hos alla tre 

fallföretag långt på kundernas behov, krav och värderingar; något som även Lemon och 

Verhoef (2016) i teorin betonar. Alla fallföretag sade sig lyssna på kundernas önskemål 

och bland annat basera sina träningspass, arrangerade evenemang och erbjudanden på 

dessa; påståendena var dessutom enhetliga med kundernas svar. Företagsägarna lägger, 
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till exempel, stor fokus på att lyssna på feedback och önskemål, samt på att genom olika 

sätt upprätthålla kundernas intresse genom, bland annat, tjänster av god kvalitet, 

tillräckligt med utmaningar och genom att ordna olika evenemang. Det tydligaste 

kontaktmomentet, förutom det fysiska deltagandet på träningspassen samt umgänge i 

företagsutrymmena, var den aktiva kommunikationen som kontinuerligt förs med 

kunderna. Andra exempel på kontaktmoment under konsumtionsfasen är notering av 

reklamannonser som hänger på väggarna och det sociala umgänget med andra kunder.  

Underköpsfasen kan, enligt Pine och Gilmore (1998) effektiveras genom att införa ett 

visst tema i upplevelserna och därmed skapa bättre förutsättningar för minnesvärdhet 

och skapandet av positiva associationer. I de båda Crossfit-gymmen kan äventyrs- och 

spänningen ses som ett rådande tema som de båda utnyttjar; enligt kundernas svar, 

kunde det tolkas att deras känsla före träningspasset, som består av att inte exakt veta 

vad som under ett träningspass kommer att göras, lägger till värde på den totala 

upplevelsen. På basis av resultaten kan ett gemensamt tema för alla tre fallföretagen även 

sägas vara möjligheten att fly verkligheten: genom att träningspassen är färdigt 

planerade och/eller skräddarsydda samt tränarna djupt engagerade i att instruera 

träningspass, kan kunderna endast koncentrera sig på att prestera och därmed lämna 

det rationella tankearbetet till tränarna.  

Såsom Pine och Gilmore (1998), Morrison och Crane (2007) och Verhoef m.fl. (2009) 

konstaterar, spelar både den fysiska och sociala miljön en stor roll i underköpsfasen. Den 

fysiska omgivningen var i princip alla kunder nöjda med; den ansågs även vara enhetlig 

med företagens varumärken. Fastän majoriteten av kunderna var nöjda, fick dock den 

fysiska miljön viss kritik; de omoderna omklädningsutrymmena i Crossfit Myrsky samt 

brist på utrymme i Crossfit Tehdas. Genom att förbättra på dessa faktorer, kan företagen 

därmed bidra till bättre kundupplevelser för ett större antal kunder.  

Verhoefs m.fl. (2009) påstående om den, även större, betydelsen av den sociala miljön 

stöder även de empiriska resultaten; den starka gemenskapen bland kunderna 

sinsemellan eller mellan kunderna och andra människor på gymmet var något som de 

intervjuade högt respekterade.  

Teorin beskriver (Verhoef m.fl. 2009) hur företag effektivt kan utnyttja den utvecklade 

teknologin på olika sätt för att leverera fullständiga och emotionella kundupplevelser. 

Empirin visar, att fallföretagen inte märkvärdigt utnyttjar teknologi för att skapa lyckade 

kundupplevelser, utan fokusen ligger mer på direkt interaktion och kommunikation med 
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kunder; sinnes- och känsloaktivering genom att kunderna ges förutsättningar till att 

relatera till varumärket och företagsägarna. Enligt Verhoef m.fl. (2009) teori, kunde 

företagen möjligtvis kunna fördjupa kundernas emotionella upplevelser genom att 

införa teknologi tydligt i verksamheten; det är ju en självklar del av dagens konsumenters 

vardag. Den teknologi som användes var i form av elektroniska diskussionsforum och 

var något kunderna högt respekterade. Dock kommenterades brist av utnyttjande av 

teknologi mångsidigare av kunderna, vilket kan tolkas som att det inte överhuvudtaget 

är något kunderna eftertraktar.  

Empirin visar, att kontaktmomenten i förköpsfasen, bland annat, skapas genom aktivitet 

på sociala medier och internet; speciellt Crossfit-gymmen berättade, att många kunder 

kommit i kontakt med dem via dessa. Det som var ett gemensamt tydligt kontaktmoment 

för alla tre fallföretagen var word-of-mouth och aktiv kommunikation med potentiella 

kunder verbalt; till exempel Oskar Gruner berättade, att detta är hans primära 

marknadsföringsmetod. Andra kontaktmoment som kunde identifieras var till exempel 

bloggtexter, en tidningsartikel, gratis träningspass och reklam i form av annonser.  

Empirin visar att kunderna inte dock på ett väldigt mångsidigt sätt kommer i kontakt 

med de specifika fallföretagen; speciellt Crossfit Myrsky och Oskar Gruner och 

företagsägarna måste arbeta hårt för att få tag på helt nya kunder. Detta visades även 

genom att vissa kunder berättade, hur de inte haft tidigare uppfattningar eller 

information om det specifika företaget innan själva konsumtionen. Därmed kan 

slutsatsen dras, att fallföretagen möjligtvis kunde satsa mer på kontaktmoment i 

förköpsfasen, så att kriterierna för en fullständig emotionell kundupplevelse bättre 

kunde uppfyllas; med andra ord börja skapandet av kundupplevelsen och de emotionella 

varumärkesrelationerna redan i ett tidigare skede.  

Det huvudsakliga kontaktmomentet som från efterköpsfasen kunde identifieras var 

fortsatt konsumtion eftersom alla de intervjuade, förutom en, bestod av befintliga 

kunder. Gruners kund, som för tillfället inte använder hans tjänster, hade Gruner dock 

lyckats hålla lojal på grund av den goda kontakten till henne samt på grund av leverering 

av goda kundupplevelser då tjänsterna ännu av henne konsumerades: den specifika 

kunden övervägde för tillfället fortsatt konsumtion. Slutsatsen om att goda kontakter till 

alla kunder, även ifall relationen eller medlemskapet brister, bör upprätthållas, kan alltså 

dras ifall fokusen ligger på att skapa kontaktmoment i efterköpsfasen. Ett viktigt 

kontaktmoment, som dock kan identifieras även till efterköpsfasen är säljandet av 

biprodukter, som de båda CrossFit-gymmen gör; fastän kundmedelemskapet tar slut, 
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finns det ändå en stor sannolikhet till att biprodukterna används och att kunden på det 

sätt kommer i kontakt med varumärket. Även det, att många kunder berättade att de 

aktivt tänker på och berättar om företaget inom sin sociala omgivning, kan även 

identifieras som ett kontaktmoment i efterköpsfasen. Andra exempel på effektiva 

efterköpskontaktmoment är de olika sociala medierna; genom att till exempel följa olika 

konton kan en före detta kund ständigt komma i kontakt med det specifika företaget. 

Genom att satsa på dessa kontaktmoment i efterköpsfasen, kan kundlojaliteten 

förstärkas utöver (Morrison & Crane 2007).  

Eftersom olika faser under kundupplevesler kan identifieras samt tydliga 

kontaktmoment inom dem, kunde alla tre fallföretag effektivera sin verksamhet genom 

att göra en skildring av en kundresekarta, såsom Richardson (2010) och Rosenbaum 

m.fl. (2016) råder.  

Det går alltså på basis av analysen av empirin att konstatera, att undersökningens 

fallföretag skapar kundupplevelser som väldigt långt fyller kriterierna för emotionella 

kundupplevelser; detta beskriver även varför kunderna är nöjda och har haft möjlighet 

att bilda starka emotionella relationer till företagen i fråga. För att se till att lyckad 

upplevelsemarknadsföring på långsikt kan upprätthållas, är det avgörande att företagen 

fokuserar på ständigt nytänkande och kontinuerlig innovation (Lemon & Verhoef 2016). 

Speciellt borde de specifika fallföretagen fokusera på att på samma sätt som i 

underköpsfasen, komma på kreativa kontaktmoment till både för- och efterköpsfasen för 

att se till att nyanskaffningen av kunder är effektiv samt att ryktet upprätthålls även efter 

kundresorna.   

8.3 Småföretagsvarumärket 

På basis av resultaten som den empiriska undersökningen gav, visar det sig att 

fallföretagen fyller en stor del av de i teorin presenterade komponenterna om typiska 

småföretag och småföretagsägare. Det framkom tydligt att bland annat brist på kunskap 

och självsäkerhet inom marknadsföring, både i teorin och i praktiken, råder och att 

marknadsföring starkt ihopkopplas med försäljningsarbete. Dessutom betonades det 

personliga engagemanget av företagsägarna samt deras relation till sina kunder.  Utifrån 

resultaten kan det påstås, att småföretagsmarknadsföring verkligen är ett distinkt 

område och med hjälp av i detta kapitel presenterade påstående förklaras det varför med 

genom att gå igenom de största slutsatserna som kunde dras.  
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8.3.1 Den typiska småföretagaren och småföretaget 

Intervjuerna med ägarna var långa och givande samt karaktäriserades av glädje och 

öppenhet. Alla ägare delade gärna med sig erfarenheter och inställde sig positivt 

gentemot sin företagsverksamhet. Resultaten får stöd från Carsons (1995) teori om 

positiva och innovativa småföretagare.   

De empiriska resultaten får stöd av Spence och Essoussis (2010) teori om en hårt 

arbetande och ambitiös småföretagsägare, som känner stor passion och till och med 

kärlek gentemot det egna företaget. Detta framkom bland annat då ägarna frågades om 

hur de uppfattar företaget; till exempel en av Crossfit Tehdas ägare beskrev företaget 

som sitt barn. Såsom det i resultaten framkommer, är företaget något alla ägare ofta 

tänker på och arbete tas även hem. Arbetsdagarna är långa och företagsverksamhet 

diskuteras även under fritiden. Ägarna av varje fallföretag hade dessutom en klar 

framtidsvision för företagsverksamheten.  

Fillis (2002) betonade vikten av goda analysförmågor och snabbt beslutsfattande. Till 

exempel resultaten från Crossfit Tehdas visade att detta påstående inom 

småföretagskontext stämmer, i och med att de kunnat utnyttja sina analytiska förmågor 

de utvecklat från sitt dagsjobb även inom företagsverksamheten. Tehdas är ett exempel 

på ett väldigt framgångsrikt småföretag som, till exempel, inte för tillfället aktivt måste 

arbeta för att anskaffa nya kunder. Oberoende konkurrensen, är de en stark och känd 

aktör på marknaden, fastän verksamheten inte ännu länge varit igång. Som 

konkurrenter nämnde de även väldigt stora kedjor, vilket berättar om deras självsäkerhet 

samt syn på framtiden.  

Det som väldigt tydligt framkom från de empiriska resultaten var företagens stora och 

känsloladdade betydelse för ägarna. Alla, förutom en delägare, nämnde att de har ett 

känsloladdat förhållande till sina företag och ansåg få mer ut av att driva verksamheten 

än endast ekonomiska fördelar. McCartan-Quinn och Carson (2005) skiljer ju mellan 

entreprenöriella och livsstilsföretag; empirin bevisade att småföretag lätt faller i den 

andra kategorin på grund av den emotionella anknytningen. 

Företagsägarna ansåg sig få ut mer än endast materiella belöningar genom att idka 

företagsverksamhet; detta framkom speciellt genom deras kommentarer om hur de 

upplever en mängd positiva känslor till följd av att de lyckas leverera en positiv 

konsumtionsupplevelse för sina kunder. Konkreta exempel på upplevelser var bland 

annat att få en kund att nå framgång genom att uppmuntra henne att gå utanför sitt 
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bekvämlighetsområde eller genom att följa med deras utveckling inom antingen Crossfit 

eller gymträning.  

Företagens betydelse för ägarna bevisades även i form av deras arbetsmoral; ägarna av 

Crossfit Myrsky jobbar 10 timmars arbetsdagar, medan ägarna av Crossfit Tehdas 

dagligen spenderar tid på sitt gym efter sina arbetsdagar. Alla ägarna sade att det största 

motivet för att orka och ha vilja att idka framgångsrik företagsverksamhet ligger i 

kunderna. McCartan-Quinn och Carsin (2005) teori om den hårdarbetade, ambitiösa 

livsstilsföretagaren stöder därmed de empiriska resultaten.  

8.3.2 Resursbristen påverkar all verksamhet 

Teorierna om småföretagsamhet domineras av betoningen på resursbrist som 

småföretag kämpar med (bland annat Wägar m.fl. 2007, Berthon m.fl. 2008, Ojasalo 

m.fl. 2008). De empiriska resultaten får tydligt stöd från dessa påståenden; enligt 

resultaten handlar resursbristen sepciellt om brist på kapital samt 

marknadsföringskunskap.  

De största bekymren företagsägarna kämpar med, har att göra med oro över att 

ekonomiska resurserna räcker till samt brist på kunskap om hur effektivt 

marknadsföringsarbete i praktiken borde göras. Crossfit Tehdas nämnde den största 

utmaningen att vara anskaffning av nya kunder, vilket får stöd från bland annat Petkova 

m.fl. (2008) påstående, om att kundbasen och det tillsvidare outvecklade ryktet fungerar 

som de största utmaningarna för nystartade småföretag.  

Brist på kunskap inom marknadsföringsteori resulterar enligt bland annat Ojasalo m.fl. 

till kaotiskt och oplanerad marknadsföring; detta påstående stöder dock inte tydligt de 

empiriska resultaten. Fastän företagen, speciellt Oskar Gruner och Crossfit Myrsky, 

medgav sin svaghet inom marknadsföringsarbete, var aktiviteterna stort sett planerade; 

även inför framtiden. Dock framkom det att spontana och oplanerade 

marknadsföringsaktiviteter utnyttjas; t.ex. Gruner ansåg att en av de viktigaste 

marknadsföringsaktiviteterna handlar om att personligen föra diskussion med 

människor. Fillis (2002) och Coviello m.fl. påstår att småföretagsmarknadsföring 

kännetecknas av kaos och saknar struktur; enligt de empiriska resultaten går inte denna 

generalisering att göras.  

Brist på kunskap inom marknadsföring bevisades även genom att kännedom för 

traditionella basmodeller- och teorier inte märkvärdigt fanns. 4P och SWOT var 
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modeller som vissa av ägarna till viss grad kände till, men nyttan av dem sågs inte. 

Wägars m.fl (2007) påstående om utnyttjande av traditionell marknadsföringsteori på 

grund av att det ligger alltför långt ifrån den dagliga verksamheten stöder därmed 

empirin.  

Alla företagsägare hade svårt att definiera begreppet marknadsföring eller förklara vad 

det egentligen för dem betyder; dessutom kunde ingen tydligt förklara hur de uppfattar 

sitt varumärke. Även detta bevisar att osäkerhet kring begreppen finns och att medvetet 

varumärkesuppbyggande arbete inte görs. Dock betyder detta inte att marknadsföring 

helt och hålet negligeras; alla fallföretag var medvetna om dess viktiga betydelse för 

verksamheten samt kundanskaffning i praktiken. Inställningen gentemot 

marknadsföringsarbete är väldigt praktisk och det ses som en synonym för försäljning. 

Därmed får Wägar m.fl. (2007) påstående om att försäljning och marknadsföring långt 

inom småföretagskontext går hand i hand, stöd från empirin. Spence och Essoussi 

(2010) och Ojasalo m.fl. (2008) konstaterade att medvetet brandingsarbete inte i 

småföretag görs; detta påstående stöder empirin, som bevisade att det beror på brist på 

kunskap.    

De empiriska resultaten bevisade en viss konflikt gällande kunskap på marknadsföring. 

McCartan-Quinn och Carson (2005) presenterade påståendet om att 

marknadsföringsaktiviteter i småföretag begränsas på grund av att dess betydelse för 

framgång inte medges. Enligt empirin, stämmer påståendet endast till viss del; fastän 

brist på kunskap fanns, verkade det inte att marknadsföring var något som i praktiken 

ignorerades. Istället var det något som konstant funderades på och till och med oroades 

över; dock visste man inte i praktiken hur det skulle utnyttjas på ett effektivt sätt. Crossfit 

Tehdas skiljde sig från de två andra företagen inom detta, i och med att de medvetet var 

tvungna att begränsa marknadsföringsaktiviteter för att undvika för snabb tillväxt av 

bland annat kunder, för att se till att kvaliteteten på erbjudandet hålls på hög nivå. Till 

viss del fick dock påståendet stöd från empirin; bland annat Gruner saknade helt och 

hållet en marknadsföringsplan och baserar sina marknadsföringsaktiviteter till och med 

fullständigt på intuition.  

Bresciani m.fl. (2010) och Ojasalo m.fl. (2008) påståenden om att de positiva 

konsekvenserna med branding ständigt borde fokuseras stödde de empiriska resultaten 

till viss del. För småföretagare kan detta vara svårt, speciellt i initialfasen då erfarenhet 

inte ännu hunnit fås, eftersom definition på begreppet marknadsföring ställer till med 

problem. Dock bevisar empirin att marknadsföring och försäljning i form av 
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kundanskaffning hela tiden funderas på; hur implementeringen i praktiken borde göras 

är det som ställer till med utmaningar.  

8.3.3 Marknadsföringen i nystartade småföretag 

Empirin får stöd från bland annat Ojasalo m.fl. (2008) och Wägar m.fl. (2007) teorier 

på småföretagsmarkandsföringens unika karaktär; fallföretagen baserar långt sin 

marknadsföring på aktiviteter de själva anser har potential att fungera. Besluten görs 

därmed väldigt långt på intuition, omdöme och erfarenheter.  Carson (1995), Fillis 

(2002), Berthon m.fl. (2008) och Coviello m.fl. (2000) betonar dessutom betydelsen av 

kreativitet och innovation, vilket även stöder de empiriska resultaten, speciellt från 

Crossfit-gymmen. Både Tehdas och Myrsky satsar bland annat på att ordna unika 

evenemang samt marknadsföra sig själv på olika sätt via elektroniska kanaler. 

Storytelling används även med hjälp av till exempel bloggtexter. Fastän 

marknadsföringen kanske saknar en viss struktur, görs aktivt tankearbete gällande 

marknadsföring; alla ägare av fallföretagen nämnde att de ständigt funderar hur 

mervärde åt kunden kan ges.  

I teorin betonar McCartan-Quinn och Carson (2005) betydelsen av den reaktiva 

småföretagsmarknadsföringen som saknar struktur och välutvecklade planer. De 

empiriska resultaten får stöd från dessa teorier om relativt ostrukturerade strategier; på 

grund av brist på erfarenhet, osäkerhet och kunskap, har småföretagare inte tillräckligt 

med resurser för tillfället att planera långsiktiga och strukturella 

marknadsföringsstrategier utan det som går att utnyttjas, används. Spontana beslut 

inom marknadsföring är typiska och därmed kan marknadsföringen ses som reaktiv; att 

gå upp och prata med människor på gymmet är till exempel ett av de effektivaste 

marknadsföringsverktygen och kundanskaffningsmetoderna Oskar Gruner nämnde. Till 

exempel en de av Bresciani m.fl. (2010) presenterade modellerna för varumärkesarbete 

innefattande tre olika steg, följs inte. 

De empiriska resultaten bevisade hur marknadsföring och försäljning inom fallföretagen 

långt går hand i hand. Personlig försäljning ses som ett effektivt marknadsföringsverktyg 

och används aktivt i praktiken. Bettiol m.fl. (2011) och Wägar m.fl. (2007) påstående om 

att marknadsföring och försäljning inte ses som tydligt skilda begrepp stöder därmed 

empirin.  

Det framkom att nätverk spelar en stor roll gällande all verksamhet och speciellt 

marknadsföring; såsom Fillis (2002) och Berthon m.fl. (2008) i teorin konstaterar. Även 
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Mossberg och Sundström (2012, s. 140–141) betonar betydelsen av 

relationsmarknadsföring. Fallföretagen utnyttjar närheten till sina kunder genom att 

fokusera på att uppmärksamma varje kund som en individ, vilket ligger som grund för 

relationsmarknadsföring. Existerande kontakter utnyttjades av alla fallföretagen från 

första början; bland annat till att skaffa de allra första kunderna samt få ordet om det 

nya företaget att spridas. Gruner använder sitt sociala nätverk aktivt till att be om hjälp, 

medan till exempel Myrsky utnyttjar det till att outsourca vissa 

marknadsföringsaktiviteter. Alla företagare betonade dessutom betydelsen av word-of-

mouth bland kunder och konsumenter; de litade på att ifall de själva sköter sina 

arbetsuppgifter på ett bra sätt, kommer positiva erfarenheter berättas vidare och 

nyanskaffning av kunder genom det att ske. Ojasalo m.fl. (2008) påstående om den stora 

betydelsen av personlig försäljning stöder därmed starkt de empiriska resultaten.  

Att aktivt nätverka med konkurrenter och andra aktörer på marknaden har inte en 

märkvärdig betydelse inom småföretagens verksamhet. Därmed stöder Petkova m.fl. 

(2008) påstående om dess betydelse för verksamheten endast till viss del: ingen av 

fallföretagen deltar till exempel på evenemang eller föreläsningar, där andra aktörer 

kunde träffas. Dock kände alla fallföretag till sina viktigaste konkurrenter och stort sett 

vad de håller på med.  

Risktagande, såsom Fillis (2002) och Coviello (2000) i teorin beskriver, finner stöd i 

empirin. Till exempel Crossfit Myrsky har lagt ekonomiska investeringar på 

marknadsföringsarbete, som inte resulterade i önskat slutresultat eller förde 

verksamheten vidare.  

Berthon m.fl. (2008) teorier om hur marknadsföringskunskapen med tiden hos 

småföretagare utvecklas, stöder empirin. Även Fillis (2002) påstående om att 

misslyckanden fungerar som bästa inlärningsmetoder stöddes. Till exempel Crossfit 

Myrsky hade använt sig av marknadsföringsmetoder, som enligt experter ansågs 

effektiva; dock märktes att de inte resulterade i önskade resultat gällande den praktiska 

verksamheten. I framtiden vill därmed andra, mer otraditionella metoder användas. Alla 

företagsägare litade på att de lär sig med tiden och konstaterade att inlärningsprocessen 

är kontinuerlig och baserar sig ofta även på misslyckanden.  

Marknadsföringen påbörjades i alla fallföretag redan innan verksamheten var igång och 

empirin bevisade att företagen kunnat dra nytta av detta. Gruner, till exempel, berättade 

om sin kommande verksamhet för kunder han jobbade med innan verksamheten satts 
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igång, medan Crossfit Tehdas fick synlighet via en tidningsartikel. Crossfit Myrsky 

utnyttjade sociala medier för att presentera sitt kommande företag samt spred ordet om 

verksamhetens start till sin närkrets och Crossfit-omgivning. Kappels (2017) påstående 

om att marknadsföring bör påbörjas innan verksamhetens start, stöder därmed de 

empiriska resultaten.  

Det som tydligt framkom från resultaten var relationsmarknadsföringens betydelse och 

att varje kund behandlas som en individ. Alla företagsägare ansåg, att individualism är 

det som kunderna eftertraktar och att det är avgörande för företagen att lyssna på 

kunden samt förstå hennes önskemål. Kunden skall känna sig viktig och att hon brys om; 

detta åstadkommer fallföretagen i verkligheten genom bland annat att be och lyssna på 

feedback samt skräddarsy träningspass beroende på individ. Ägarna visar sig även bry 

sig om sina kunder genom att diskutera med dem, även om annat än träningsrelaterade 

saker; bland annat om det personliga livet och vardagen. Genom att skapa personliga 

relationer till kunderna, visar ägarna att de bryr sig om dem och kan främja positiv word-

of-mouth. Empirin bevisar att detta är något kunderna värderar högt och får dem att 

sprida positiv word-of-mouth; därmed stöder Wägar m.fl. (2007) påstående om att 

småföretag kan förtjäna sin position på marknaden genom att visa sig bry om kunden 

starkt empirin.  

Skapandet av täta gemenskaper och en god atmosfär har en enorm betydelse bland 

Crossfit-gymmen och empirin gav starkt stöd åt bl.a. Morrison och Cranes (2007) teori 

om samhörighetskänslans betydelse för ett starkt varumärke. De två Crossfit-gymmen 

kan sägas bygga på de täta gemenskaperna och den goda gruppsandan som råder; både 

mellan kunder sinsemellan och mellan kund och ägare.  

Berthon m.fl. (2008), Fillis (2002) och Coviello m.fl (2000) påstående om att småföretag 

kan dra nytta av närheten till sina kunder stöd de empiriska resultaten: detta framkom 

bland annat genom att feedback snabbt kan reageras på, till exempel genom öppen 

diskussion eller konkreta förändringar i verksamheten. Dessutom kan 

marknadsföringsaktiviteter snabbt implementeras, såsom fallföretagen gjorde genom att 

till exempel utnyttja sociala medier eller genom att spontant öppna diskussion med 

potentiella nya kunder personligen.   

Spence och Assoussi (2010) presenterade teorin om hur ett småföretag kan utnyttja sitt 

geografiska läge då det gäller uppbyggandet av varumärket. Empirin fick visst stöd från 

detta påstående; bland annat framkom det att grannskapet CrossFit Tehdas ligger i, av 
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konsumenterna uppfattas på ett visst sätt och associeras till exempel med att vara 

familjevänligt; enligt ägarna påverkar detta kundbasen och därmed även segmentet man 

riktar sina marknadsföringsbudskap till.  

Sammanfattningsvis kan det påstås, att marknadsföringen i småföretag enligt de 

empiriska resultaten stämmer med den presenterade teorin; den kännetecknas av 

intuition och kreativitet samt är reaktiv; möjligheter som kan utnyttjas, används 

spontant. Vilka marknadsföringsmetoder som används, beror långt på företagsägarnas 

kunskaper och erfarenheter samt vad de anser föra med sig resultat; besluten baserar sig 

därmed inte på till exempel existerande marknadsföringslitteratur eller -teorier. 

Småföretagsägare anser, att teorier inte är de bästa redskapen för praktiskt arbete; 

betydligt större betydelse får sociala nätverk och satsning på positiv word-of-mouth. 

Genom att hålla fast vid det som man till kunder lovar och se till att de får vara med om 

lyckade kundupplevelser, litas det på att ordet sprids vidare bland konsumenter, och 

resulterar i nya kunder. Precis såsom företagsägarna känner passion och anknytning till 

sina företag, gör de det även till sina kunder och genom att kommunicera detta utåt, kan 

positiva upplevelser skapas. Ägarens personlighet påverkar all verksamhet betydligt och 

hurudant initiativ denne på marknadsföring tar, avgör hurudana strategier och metoder 

används.  

8.4 Diskussion och den uppdaterade modellen 

Efter att de empiriska resultaten analyserats, kan en uppdaterad modell utvecklas. 

Modellen beskriver, på vilka sätt emotionella kundupplevelser skapas; vilka dimensioner 

och aktiviteter ligger som grund samt hur de kan bidra till att upplevelserna slutligen 

kännetecknas av kärleksfulla varumärkesrelationer. 

Eftersom empirin starkt fick stöd av teorin, var modifiering av de fem dimensionerna 

inte nödvändig. Enligt både teorin och empirin representerar de fem dimensionerna 

viktiga utgångspunkter för emotionella kundupplevelser. Empirin fick stöd från teorin 

om att en kundrelation utvecklas med tiden och till följd av aktiv interaktion; därmed 

lämnades även dessa komponenter kvar i den uppdaterade modellen.  

Empirin visade att vissa tillägg och specifikationer var relevanta att göra till aktiviteterna 

i den preliminära modellen. Eftersom det så starkt framkom, att kunderna associerar de 

specifika företagen direkt till ägarna, handlar en av aktiviteterna om att företagsägaren 

inte bör undvika att vara detsamma som själva varumärket (”VM=varumärket”). Denna 

aktivitet visade sig ligga som grund för kundernas tendens att relatera till varumärket 
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och skapa en emotionell relation till det. Betydelsen av det första intrycket kunderna av 

företagen fick, visade sig spela en stor roll i utformandet av positiva känslor och 

associationer; därmed var det relevant att specificera denna komponent i aktiviteterna.  

Den överlägsna majoriteten av de intervjuade beskrev sina motiv med konsumtion med 

hjälp av inneboende belöningar de uppfattar sig få genom konsumtionen och 

upplevelserna med de specifika företagen. Därmed blir ”belöningar” en skild aktivitet i 

den uppdaterade modellen; de spelar en betydande roll vid evaluering av den totala 

emotionella kundupplevelsen.  

Resultaten fick stöd från teorier om aktivering av baskänslor då emotionella 

kundupplevelser är som målsättning; dock fick känslan av lycka och överraskning 

överlägset starkast betoning och är därmed skilt specificerade i den uppdaterade 

modellen.  

Eftersom känslan av gemenskap visade sig vara en av de viktigaste utgångspunkterna till 

bland annat kundtrivseln och skapandet av positiva emotioner hos fallföretagen, handlar 

det om en viktig komponent av emotionella kundupplevelser; därmed tillades den i den 

uppdaterade modellen. Även begreppet ömsesidighet var relevant att specificera; 

eftersom kunderna speciellt värderade att de brys om och behandlas som enskilda 

individer, ligger aktiv och pågående kommunikation, i form av bland annat lyssnande 

och feedback, som en utgångspunkt i skapandet av emotionella kundupplevelser.  

Empirin visar att kundresan företaget går igenom med de specifika företagen innefattar 

en betydande grad av eget engagemang och ansvarstagande. Empirin visar alltså att 

kunden på olika sätt bör aktiveras och utmanas så att olika dimensioner aktiveras och 

kundupplevelsen blir mångfacetterad. Kundaktivering bidrar med andra ord till att 

upplevelsen blir djup och därmed även minnesvärd. Att göra kunden till en 

marknadsförare av företagsverksamheten kan även ses som ett sätt av kundaktivering; 

genom bland annat låta kunder dela med sig material på sociala medier, skriva 

bloggtexter eller sprida ordet via word-of-mouth, kan en varumärkesrelation förstärkas 

och den emotionella upplevelsen på långsikt bli djupare. 

För att hålla fast vid befintliga kunder och se till att deras kundupplevelser förblir 

intressanta, krävs ständig utveckling och utnyttjande av olika marknadsföringsmetoder. 

Detta visade sig bland annat genom att empirin fick stöd från teorier om dagens 
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krävande och medvetna konsument, som längtar efter upplevelser bestående av en 

optimal balans mellan emotion och ration.  

Aktiviteten ”införing av spänning och emotion”, var relevant att lägga till i den 

uppdaterade modellen, eftersom empirin visade att komponenterna på ett betydande 

sätt påverkar kundens konsumtionsupplevelse; detta har även att göra med att engagera 

och utmana kunden på en kognitiv och emotionell nivå. 

Det har flera gånger konstaterats, både i teorin och empirin, att kännedom om kunden, 

samt kunskap om marknaden och konkurrenter bör finnas ifall en fullständigt lyckad 

emotionell kundupplevelse vill uppnås. Förutom endast detta, visade det sig även, att 

småföretagsamhetens styrkor, såsom närhet till marknaden och kunden samt 

möjligheten till kreativitet, även i verkligheten kan utnyttjas; majoriteten av de 

intervjuade ansåg de specifika karakteristiska dragen småföretag kännetecknas av, sågs 

som en positiv del av deras upplevelser. Småföretagare har, till exempel, möjligheten att 

lätt identifiera och påverka kontaktmoment kunderna möter under kundresan. Genom 

att se hot och utmaningar som möjligheter samt vara medveten om den distinkta 

småföretagskaraktären, kan småföretag utnyttja informationen i skapandet av 

emotionella kundupplevelser.  

Aktiviteten ”grundmarknadsföring” lämnades kvar i den uppdaterade modellen 

oberoende faktumet, att alla företagsägare inte medgav att marknadsföringsteori 

märkvärdigt kunde underlätta deras arbete. Teorin beskriver, hur det till viss mån är bra 

även för småföretagare att utnyttja existerande marknadsföringsteori. På basis av de 

empiriska resultaten kan slutsatsen dras, att ifall, till exempel, mer fokus lades på att 

från grunden fundera på uppbyggandet av det egna varumärket och göra 

marknadsföringsarbete till en större del av strategin, kunde företagsverksamheten 

möjligtvis effektiveras, vilket även kunde bidra till bättre förutsättningar för skapandet 

av emotionella kundupplevelser. Olika marknadsföringsmetoder kunde möjligtvis även 

användas på ett mångsidigare sätt, vilket, i sin tur, skulle stöda förmågan till kreativitet 

och innovation. Kunskap inom hur till exempel kundresekartor görs och i praktiken 

illustreras, kunde även fungera som ett effektivt verktyg; utan att känna att teorin är 

abstrakt och ligger långt borta ifrån den dagliga verksamheten.  

Aktiviteten ”teknologi” togs bort från den slutliga modellen eftersom den inte fick 

specifik betoning från empirin. Oberoende uteslutandet av denna aktivitet, bör 

betydelsen av digitala kanaler inte ignoreras; dessa spelar en betydande roll inom 
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marknadsföringen och den fullständiga emotionella kundupplevelsen.  Komponenten 

kan dock i den teoretiska modellen ses tillhöra aktiviteten ”mångsidig marknadsföring”, 

som innefattar bland annat utnyttjande av olika marknadsföringskanaler.  

Den teoretiska modellen förklarar hur småföretag med hjälp av att beakta de fem olika 

dimensionerna samt idka de olika aktiviteterna relaterade till dem, bidra till att skapa 

emotionella kundupplevelser. Genom att tiden spenderat med kunder går framåt och 

graden av interaktion ökar, borde det, enligt både teorin och empirin, skapas 

minnesvärdhet, starka emotioner och positiv word-of-mouth; dessutom är det specifika 

varumärket med stor sannolikhet redan en stor del av kundens liv (”integrering av 

varumärket i livet”). Dessa fyra komponenter är tecken på att någon typ av 

varumärkesrelation har skapats; en stor del av de intervjuade beskrev deras relation till 

de specifika företagen som minst en kamrats- eller vänskapsrelation. Ifall olika 

kärlekskomponenter ännu adderas, kan relationerna basera sig på varumärkeskärlek 

och då kan kundupplevelsen även tolkas som kärleksfull.  

Både empirin och teorin visar att varumärkeskärlek med störst sannolikhet föds, ifall 

interaktionen mellan företag och kund är av hög grad samt då relationen pågått under 

en längre tidsperiod. Dock visade empirin, att tecken på varumärkeskärlek redan fanns 

i detta skede av företagsverksamheten; komponenterna, såsom stark partiskhet, 

separationsångest och fullständigt positiva känslor, förekom. Dessutom visade det sig, 

att vissa kunder ansåg sig ha starkare relation till det specifika varumärket än andra 

kunder, som fört interaktion med det under en längre tidsperiod. Därmed kan slutsatsen 

dras, att graden av interaktion, relationsstyrkan, kvaliteten på bägge relationsparter 

samt ömsesidigheten, spelar en större roll än den förflutna tiden med det specifika 

varumärket. På basis av slutsatsen kan det även tolkas, att djupa emotionella 

varumärkesrelationer och kundupplevelser, som till och med kännetecknas av 

varumärkeskärlek, även kan skapas och förekomma i nystartade småföretag.  
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 Marknadsföringsmodell för småföretag: skapande av emotionella kundupplevelser.  
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE: FOKUSGRUPPER (CROSSFIT) 

Intervjuguide – Fokusgrupp Crossfit-gym 
 
Inledning 

1. Kort presentation: namn, ålder, ett beskrivande adjektiv  

2. Ifall ni fick ta med er två saker på en öde ö, vilka vore de?  

3. Hur länge tränat Crossfit och hur länge specifikt här 
4. Hur har det känts att träna på det specifika gymmet? 

Cross Fit allmänt & som hobby 
5. Varför Cross Fit? Vad betyder det för er? 

a. Hur tydligt syns det i ert liv & vardag – hur stor del av det är det? 

6. Hur ofta tränar ni CF?  

7. Hur (och med vilka adjektiv) skulle ni beskriva CF? 

8. Vad har ni för tankar före ett träningspass/efter passet? 

9. Berätta vad ni tycker att är bäst med CF? 

a. Dela gärna med er minnen! 

10. Vilka är de negativa sidorna med grenen? 

a. Dela gärna med er minnen! 

11. Vad kännetecknar ett bra CF- gym? 

12. Beskriv det bästa/roligaste träningspasset; vad består det av? 

13. Vem är det ni helst tränar med? Varför? 

a. grupp/ensam 

b. tränare 

14. CF är en krävande och väldigt tung gren/hobby. Vad är det som 

motiverar er att fortsätta och utvecklas? 

a. Hur viktigt är t.ex. framgång? (Personlig  tävla mot sig själv / 

Tävlingar) 

Val av gym  
15. Har du tränat på andra CF gym tidigare? 

16. Tränar du för tillfället även på andra gym?  

a. Har du andra hobbyer?  

17. Vad påverkade valet av CF- gym? 

a. Varför just detta gym? 

b. Deltog ni på ett gratis provpass – eller erbjöds det 

överhuvudtaget? 
18. Var beslutet självklart? 

a. Övervägde du länge mellan några gym eller kändes detta direkt 

som det bästa valet? 
19. Var det ni som hittade Myrsky/Tehdas eller hittade Myrsky/Tehdas er? 

a. Hur utförligt tog ni reda på gymmet före ni började (Internet, 

sociala medier etc.)  
b. Hur lätt var det att hitta information – anser ni att det fanns 

tillräckligt? 
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20. Såg ni reklam på Myrsky/Tehdas innan ni började (t.ex. Videon som 

publicerades)? 

a. På vilket sätt påverkade det ert val/beslut? 

21. Började ni ensamma på Myrsky/Tehdas eller tillsammans med någon? 

22. Hade ni tränat någonstans annanstans förut? Var det frågan om byte av 

gym eller ert första? 

 
Word-of-mouth 

23. Hur mycket/ofta pratar ni om er hobby & Myrsky/Tehdas till era vänner 

och bekanta? 
a. Vad är det ni berättar? Både positivt och negativt? 

b. Hurudana reaktioner får ni? 

24. Försöker ni få era vänner att även börja på gymmet? Hur bra har ni 

lyckats? 

Associationer – CF Myrsky/Tehdas 
25. Hurudant var ert första besök på Myrsky/Tehdas? 

a. Väckte erfarenheten positiva känslor hos er? 
26. Vad hade ni för förväntningar före den första dagen på gymmet? 

a. Hur bra stämde förväntningarna med verkligheten? 

27. Vad är det första ni tänker på då ni hör ”Crossfit Myrsky/Tehdas”?  

28. Ser ni Myrsky/Tehdas mest som: 

a. Ett träningsställe, där ni utvecklar er fysiska kondition 

b. Ett ställe, där ni får koppla av/ha det roligt 

c. Som ett andra hem 
29. Tänk er att Myrsky/Tehdas är en person. Vad skulle han/hon heta, hur 

gammal skulle han/hon vara och med vilket ord skulle ni beskriva 

honom/henne? 

30. Beskriv den fysiska miljön. Vad tycker ni om den? 

a. utrymme? temperatur? storlek? utrustning?  finns allt som 

behövs? 

b. lokaltrafik, parkeringsplatser etc.  

c. lekutrymmet för barn (endast Myrsky) 

31. Vad tycker ni om priset på medlemskap?  

a. Hur konkurrenskraftigt - vet ni vad andra CF-gymmedlemsskap 

kostar i huvudstadsregionen? 

32. Hur skulle ni beskriva stämningen? 

33. Hur skulle ni beskriva den sociala stämningen/gemenskapen?  

a. Har ni fått nya bekanta/vänner? 

b. Umgänge även på fritiden? Gemensamma evenemang? 

c. Vad tycker ni om antalet medlemmar – passligt?  

34. Lyssnar ni på musik under träningen? 

a. Fungerar det som extra-motivation/skulle de kunna fungera för 

extra-motivation? 

35. Berätta vad som ni tycker är det bästa med det specifika gymmet. Varför? 
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36. Vad skulle ni önska att vore annorlunda/vad skulle ni förbättra? 

37. Har ni någon gång känt er besvikna på gymmets verksamhet?  

Tränarna/ägarna 
38. Vad kännetecknar en professionell och bra CF-tränare? 

a. Anser ni att era tre tränare uppfyller kraven? 

b. Är alla två/tre lika bra/professionella? Har ni en favorit? 

39. Vad är ett lämpligt antal tränare? 

40. Hur viktigt är det att tränarna är sakkunniga och utbildade?  

41. Hur viktigt är det att tränarna klarar sig i tävlingar? 

a. Skall de vara bättre än ni för att man kan ta dem på allvar? 

42. Vilka var de första intrycken ni fick av tränarna då ni för första gången 

träffade dem? 

43. På vilka sätt deltar de fysiskt på träningspassen - visar de exempel, 

hjälper de till, tränar de med er? 

a. Är deltagandet tillräckligt? 
44. På vilka sätt stöder de er mentalt/hjälper till? 

a. Verbalt? 

b. Verkar de följa med utvecklingen – ger de beröm? 
45. Är de lättillgängliga? Litar ni på dem (både professionellt och på en 

personlig nivå)?  

46. Hur bra känner ni dem?  

a. Kände ni dem från förut?  

b. Är de mer än endast tränare? 

47. Hur bra känner ni dem egentligen... 

a. Hur de känner varandra? 

b. Deras utbildning? 

c. Vad de hållit på med tidigare? 

d. Ålder? Familj? 

48. Vad brukar ni prata om med dem?  

a. Endast CF? 

49. På vilka sätt tycker ni att de ännu kunde utvecklas? 

Synlighet & varumärket 
50. Vem av er äger t-skjortor/mössor etc. med gymmets logo? 

a. Vad tycker ni om utbudet? Designen?  

51. Hur aktivt följer ni med gymmet/dess verksamhet på fritiden? 

a. sociala medier  följer ni ex. i Instagram (handen upp den som 

följer) 

52. Hur bra känner ni att ni blir informerade om ändringar, aktualiteter etc. 

via olika kanaler? 

53. Hur gärna & ofta delar ni med er bilder, videon & annat material från 

träningarna? 

Lojalitet 
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54. På en skala från 1 till 5: hur stolta är ni att representera CF 

Myrsky/Tehdas (t.ex. I tävlingar, evenemang, på fritiden) 

a. Hur visas detta; t.ex. genom att använda biprodukter (mössor, t-

skjortor etc.), via muntlig kommunikation, delande av 

bilder/videon via sociala medier (användning av #)  

55. Då ni berättar för andra om er hobby; hur relevant är det att nämna att ni 

tränar just på Myrsky/Tehdas? 

56. Vad skulle få er att överväga att byta gym till ett annat? 

a. Lägre pris, omgivning, läge, vänner, bättre utrustning etc.? 

57. Skulle ni försvara gymmet/ägarna/tränarna, ifall ni hörde/såg negativa 

kommentarer (t.ex. På evenemang, i sociala medier, diskussionsforum) 

a. På vilket sätt? 

Feedback 
58. På vilka sätt uttrycker ni er nöjdhet/missnöjdhet med gymmet/tränarna?  

a. Eller görs det överhuvudtaget? 

b. Muntlig & direkt feedback? 

59. Hur lätt är det att ge feedback för verksamheten? 

60. Skulle ni själva villa ha mer påverkan på verksamheten och dess 

utveckling? 
a. Är er röst hörd tillräckligt? 

 
Då intervjun närmar sig sitt slut  komplettering med några 
slutna frågor; svar t.ex. genom markering (vid behov stöd av öppna 
följdfrågor) 

61. Vem har genom att rekommendera gymmet fått en annan person (ex. 

vän/familjemedlem) att börja på det specifika gymmet? 

62. Fråga endast för Myrsky: Vem av er tog med sig hit en kompis på 

vändagen? (de ordnade ett evenemang dit man fick ta med sig vänner och 

prova grenen) - 

63. Vem ser sig själv rekommendera Myrsky/Tehdas i fortsättningen? 

a. De som svarade nej – varför?  

64. Känner ni en emotionell anknytning till Myrsky/Tehdas?  

a. Skulle ni kunna beskriva känslan som kärlek? 

Avslutning 
65. En runda: Dela med er ert bästa minne på Myrsky/Tehdas! (ex. visst 

träningspass, evenemang) 

66. En runda: Tänk er igen att Myrsky/Tehdas är en person. Ser ni 

henne/honom mest som 

a. en bekant/casual kompis 

b. en auktoritet 

c. en god vän 

d. Något annat? 

 kommentera gärna ifall du vill.  
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE: FOKUSGRUPP (OSKAR GRUNER) 

Intervjuguide – Fokusgrupp Oskar Gruner 
Inledning 

1. Kort presentation: namn, ålder, ett beskrivande adjektiv  

2. Ifall ni fick ta med er två saker på en öde ö, vilka vore de?  

3. Hur länge tränat med Oskar? 
4. Hur har det känts att träna med honom? 

Träning allmänt som hobby 
5. Hur viktigt är tränandet för er & tränandet med Oskar? 

a. Hur tydligt syns det i ert liv & vardag – hur stor del av det är 

det? 

6. Hur ofta tränar ni?  

7. Vad har ni för tankar före ett träningspass/efter passet? 

8. Berätta vad ni tycker att är bäst med att träna med en PT? 

a. Dela gärna med er minnen! 

9. Vilka negativa sidor finns det med att ha/träna med en PT? 

a. Dela gärna med er minnen! 

10. Beskriv det bästa/roligaste träningspasset; vad består det av? 

11. Tränar ni helst ensamma eller i grupp med andra människor? 

12. Vad är det som motiverar er att träna/håller igång motivationen? 

a. Hur viktigt är t.ex. framgång eller belöningar? (Personlig  

tävla mot sig själv) 

Val av tränare  
13. Har du tränat med andra förr/har du använt andra fysioterapeuter 

förr?  

14. Tränar du för tillfället även på andra gym?  

a. Har du andra hobbyer?  

15. Vad påverkade valet av tränare/fysioterapeut? 

a. Varför just Oskar? 

b. Deltog ni på ett gratis provpass – eller erbjöds det 

överhuvudtaget? 

16. Var beslutet självklart? 

a. Övervägde du länge mellan några gym eller kändes Oskar 

direkt som det bästa valet? 

17. Var det Oskar som hittade er eller hittade ni honom? 

a. Hur utförligt tog ni reda på honom och hans tjänster före ni 

började (Internet, sociala medier etc.)  

b. Hur lätt var det att hitta information – anser ni att det fanns 

tillräckligt och var det lättillgängligt? 
18. Såg ni reklam på Gruners verksamhet innan ni började? 

a. Påverkade det ert val/beslut? 

19. Började ni ensamma eller tillsammans med någon? 
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20. Hade ni tränat någonstans annanstans förut? Var det frågan om byte 

av PT/fysioterapeut eller ert första? 

 
Word-of-mouth 

21. Hur mycket/ofta pratar ni om er hobby & Oskar till era vänner och 

bekanta? 
a. Vad är det ni berättar? Både positivt och negativt? 

b. Hurudana reaktioner får ni? 

22. Försöker ni få era vänner att även börja träna med honom? Har ni 

lyckats? 

Associationer – Oskar Gruner 
23. Vad kallar ni Oskar för – bara Oskar eller? 

24. Hurudant var ert första besök hos Oskar: första träningspass, 

fysioterapi? 
a. Väckte erfarenheten positiva känslor hos er? 

25. Vad hade ni för förväntningar före den första gången? 

a. Hur bra stämde förväntningarna med verkligheten? 

26. Vad är det första ni tänker på då ni hör ”Oskar Gruner”?  

27. Ser ni era träningspass/träffar med Oskar mest som: 

a. Endast fysisk träning, där ni utvecklar er fysiska kondition 

b. En stund under dagen, då ni får koppla av/ha det roligt 

c. En självklar del av dagen/veckan.  
28. Hur skulle ni beskriva Oskars varumärke? 

29. Associationer: Ser ni Oskar mest som 

a. en bekant/”casual” kompis 

b. en auktoritet 

c. en god vän 

d. Något annat? 

 kommentera gärna ifall du vill.  

30. Beskriv den fysiska miljön. Vad tycker ni om den? Både gymmet och 

Oskars mottagning.  

a. utrymme? temperatur? storlek? utrustning?  finns allt som 

behövs? 

b. lokaltrafik, parkeringsplatser etc.  

c. Fattas något? 

31. Vad tycker ni om priset på medlemskap?  

a. Hur konkurrenskraftigt - vet ni vad andra PT/fysioterapeuter 

kostar i huvudstadsregionen? 

32. Hur skulle ni beskriva stämningen under ett 

träningspass/mottagning? 

33. Hur skulle ni beskriva den sociala stämningen i gymmet under 

träningspasset?  

a. Har ni fått nya bekanta/vänner? 

b. Umgänge även på fritiden? Gemensamma evenemang? 
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34. Berätta vad som ni tycker är det bästa med att träna just med Oskar. 

Varför? 
35. Ifall ni fick chansen att förbättra på något– vad skulle ni göra? 

Kommentera något, kan även vara små saker! 

36. Har ni någon gång känt er besvikna på Oskar och hans verksamhet?  

Oskar som PT & fysioterapeut 
37. Vad kännetecknar en professionell och PT/fysioterapeut? 

a. Anser ni att Oskar uppfyller kraven? 

38. Hur viktigt är det att PT:n/fysioterapeuten är sakkunnig och 

utbildad?  

39. Vilka var de första intrycken ni fick av Gruner då ni för första gången 

träffade honom? 
40. På vilka sätt deltar han själv fysiskt på träningspassen - visar hans 

exempel, hjälper till, tränar med er? 
a. Är deltagandet tillräckligt? 

41. På vilka sätt stöder han er mentalt/hjälper till? 

a. Verbalt? 

b. Verkar han följa med utvecklingen – ger han beröm? 
42. Är han lättillgängliga? Litar ni på honom (både professionellt och på 

en personlig nivå)?  

43. Hur bra känner ni honom?  

a. Kände ni honom från förut?  

b. Är han mer än endast en tränare – skulle ni t.ex. kunna umgås 

även på fritiden? 

44. Hur bra känner ni honom egentligen... 

a. Familj? Ålder? 

b. Hans utbildning? 

c. Vad de hållit på med tidigare? 

d. Andra hobbyer, intressen? 

45. Vad brukar ni prata om med honom?  

a. Endast träning, fysioterapi? 

46. På vilka sätt tycker ni att han ännu kunde utvecklas – bli en ännu 

bättre PT/fysioterapeut? 

Synlighet & varumärket 
47. Hur starkt anser ni att Oskars varumärke är? 

48. Hur aktivt följer ni med Oskar/ verksamheten på fritiden? 

a. sociala medier  följer ni ex. i Instagram (handen upp den 

som följer) 

49. Hur bra känner ni att ni blir informerade om ändringar, aktualiteter 

etc. via olika kanaler? 

50. Hur gärna & ofta delar ni med er bilder, videon & annat material från 

träningarna? 

Lojalitet 
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51. På en skala från 1 till 5: hur stolta är ni att träna med Oskar/använda 

hans tjänster? 

a. Hur visas detta; t.ex. via muntlig kommunikation, delande av 

bilder/videon via sociala medier (användning av #)  
52. Då ni berättar för andra om att ni tränar med en PT/går hos en 

fysioterapeut; hur relevant och viktigt är det att nämna att ni tränar 

just med Oskar? 

53. Vad skulle få er att överväga att byta till en annan PT/fysioterapeut? 

a. Lägre pris, omgivning, läge, vänner, bättre utrustning etc.? 

54. Skulle ni försvara Oskar, ifall ni hörde/såg negativa kommentarer 

(t.ex. På evenemang, i sociala medier, diskussionsforum) 

a. På vilket sätt? 

Feedback 
55. På vilka sätt uttrycker ni er nöjdhet/missnöjdhet med Oskar?  

a. Eller görs det överhuvudtaget? 

b. Muntlig & direkt feedback? 

56. Hur lätt är det att ge feedback för verksamheten? 

57. Skulle ni själva villa ha mer påverkan på verksamheten och dess 

utveckling? 
a. Är er röst hörd tillräckligt? 

 
Då intervjun närmar sig sitt slut  komplettering med några 
slutna frågor; svar t.ex. genom markering (vid behov stöd av öppna 
följdfrågor) 

58. Vem har genom att rekommendera gymmet fått en annan person (ex. 

vän/familjemedlem) att börja träna med Oskar? 

59. Vem ser sig själv rekommendera Gruner i fortsättningen? 

a. De som svarade nej – varför?  

60. Känner ni en emotionell anknytning till Oskar?  

a. Skulle ni kunna beskriva känslan ni känner gentemot Oskar 

som kärlek? 

Avslutning 
61. En runda: Dela med er ert bästa minne med att träna med Oskar! ex. 

visst träningspass, evenemang) 
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BILAGA 3 INTERVJUGUIDE: PERSONLIG INTERVJU (CROSSFIT) 

Intervjuguide – Crossfit Myrsky och Tehdas 
 
Inledning – personer & företagare 

1. Berätta lite om er själva! 
a. Ålder, bakgrund, utbildning, intressen etc. 
b. Har idrott alltid spelat en stor roll i ert liv? 
c. Vad drömmer ni om? 

2. Hur skulle ni beskriva ert med ett adjektiv? 
3. Ifall ni fick ta med er två saker på en öde ö, vilka vore de? 
4. Er relation – hur känner ni varandra? 
5. Idag är ni företagare och äger CrossFit Myrsky/Tehdas. Berätta lite om 

gymmet och dess historia!  

a. Var företagsamhet något alltid ni drömt om? Varför/varför inte? 
b. Berätta lite hur ni blev företagare – vad är er historia? 

6. Vilken betydelse har er relation på företagsverksamheten - hur viktigt är 
det att ert samarbete fungerar och att ni kommer överens? 

a. Brukar ni vara sams om beslut? 

b. Hur löser ni konflikter? 
7. Hur mycket är er familj, närmaste vänskapskrets med i verksamheten; 

hjälper de till, tränar de här, kommer de med idéer etc.?  
a. Hur mycket delar ni med er saker om företaget till dem 

överhuvudtaget - hur stor roll har deras råd och åsikter? 

8. Hur skulle ni beskriva en bra företagare? 
9. Är företagsamhet sådant som ni tänkte att det skulle vara? 

a. Har verkligheten hittills stämt med förväntningarna över 
företagsamhet samt ett eget CF-gym? 

b. Bäst/värst med att vara företagare? 

10. Finns det något speciellt som ni oroar er över gällande 
företagsverksamheten? 

a. Vad ställer till med mest stress/ångest? 

Coach 
11. Hurudan är en bra tränare? 

12. Hur viktigt är det att ständigt skula och utbilda sig själv? 
13. Hurudan roll anser ni att ni som ägare av gymmet har? Som tränare? 

a. Hurudan bild på er själva vill ni ge till kunder? 
b. T.ex. auktoritet?  
c. Ansvar? 

14. Vilken roll har det att motivera, kämpa och berömma kunder och deras 
prestationer?  

a. Hur mycket gör ni det över huvud taget? 
15. På vilka sätt försöker ni få kundernas förtroende? Hur viktigt är det? 

Crossfit 
16. Hur hittade ni CF?  
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a. Hur länge har ni hållit på med grenen? 
17. Berätta lite vad CF betyder för er! 

a. Hur stor roll har det i ert liv – på vilket sätt syns det? 
b. Vad är det bästa(/sämsta) med grenen? Dela gärna minnen! 

18. Hur skulle ni beskriva ett perfekt träningspass? 
19. CF är en väldigt tung gren. Vad är det som motiverar er att träna och 

utvecklas? 
20. Hur skulle ni beskriva er själva & varandra som tränare?  

a. Hur viktigt är det med samarbete mellan er? 

Marknaden 
21. Vilka anser ni att är en företagares största utmaningar idag? 
22. Hur skulle ni beskriva dagens marknad? 

a. Stort antal konkurrenter?  
b. Är dagens kund krävande? (Tillgång till information, stort utbud 

på kommunikationskanaler etc.) 
23. Vilka är era största konkurrenter? 

a. Anser ni att konkurrensen är hård? 
24. Hur mycket följer ni med vad konkurrenter håller på med? 

a. På vilka sätt? 

b. Hur viktigt är detta? 
25. Hurudan anser ni att den rådande trenden är på idrotts- och 

välmåendebranschen? 
26. Vad anser ni att ett CF gym i dag måste göra för att skilja sig från 

konkurrensen? 

a. Har ni själva något gym som ni beundrar, ser som ett exempel/ 
rollmodell för er egna verksamhet? 

Nätverk 
27. Hur mycket håller ni kontakt med konkurrenter? På vilka sätt? 

a. Samarbete? 

28. Brukar ni besöka andra gym? (Enligt Myrkys ägare är detta en oskriven 
regel att gymägare gratis får besöka varandras gym) 

CrossFit Myrsky/Tehdas - företag 
29. Vad är det som skiljer er från andra CF-gym?  

a. Varför är Myrsky bäst? Jag är ju i princip en potentiell kund; hur 
skulle ni pitcha er idé till mig? 

30. Hur mycket har ni utnyttjat egna kontakter? 
31. Er målgrupp? 
32. Vad anser ni att är viktigast för att hålla igång ett framgångsrikt CF-gym? 

33. Hur många kunder/medlemmar har ni för tillfället?  
34. Vilka målsättningar har ni för det första verksamhetsåret? Hur har de 

nåtts hittills? 
35. Vad har ni för konkreta målsättningar för det här året? T.ex. kundantal, 

utveckling av verksamheten.  

36. Beskriv er normala arbetsdag! 
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37. Hur skulle ni beskriva er typiska kund – eller går det? 

Marknadsföring 
38. Hur ser ni på ert varumärke och vad gör ni för att bygga upp/förstärka 

det? 

39. Vad betyder marknadsföring för er? 
a. Vad är poängen/målsättningen?  
b. Hur viktigt är det för att hålla verksamheten igång? 
c. Vad är det viktigaste att tänka på då det gäller att marknadsföra 

sitt företag? 

40. Vilka är de huvudsakliga budskapen ni vill kommunicera utåt med hjälp 
av reklam/marknadsföring? 

41. Anser ni att ni har teoretisk marknadsföringskunskap? 
a. Har ni läst er in på ämnet, bekantat er med 

marknadsföringslitteratur? 

b. Känner ni till några teorier (t.ex. 4P, SWOT)? 
42. På vilka sätt kan en potentiell kund för första gången komma i kontakt 

med Myrsky/Tehdas? 
a. Är det via sociala medier, bloggtexter, Google-sök t.ex.? 

43. Hur påbörjade ni ert konkreta marknadsföringsarbete? 

a. Vad hade ni för plan för att skaffa kunder till gymmet – vad gjorde 
ni i praktiken? 

b. Hur fick ni de första kunderna? Var de till exempel personer, som 
ni från förut kände? 

c. Hur effektivt anser ni att marknadsföringsarbetet var --> ledde det 

till resultat i form av till exempel synlighet & nya kunder? 
44. Vilka kanaler använder ni idag för att nå kunder? 

a. Vilka använder ni mest? Sociala medier, tidningsannonser etc.?  
45. Hur jobbar ni för att hitta nya kunder? 
46. På vilka sätt har ni hittills satsat på att marknadsföra gymmet? 

a. Har ni använt er av utomstående hjälp (t.ex. reklambyråer)? 
b. Görs ekonomiska satsningar överhuvudtaget på marknadsföring? 

47. I vilka sociala medier syns/finns ni? Hur ofta delar ni bilder, videon? 
a. Uppmuntrar ni kunder till detta? 

48. Fråga endast för Myrsky: Ni ordnar olika evenemang, såsom sist på 

vändagen, dit era medlemmar fick bjuda sina vänner. Hur gick det – 
fanns det intresse? 

49. På vilka sätt arbetar ni för att hålla fast vid era befintliga kunder? 

CrossFit Myrsky/Tehdas – associationer & varumärke 
50. Hurudan bild på gymmet vill ni ge till nya potentiella kunder då de för 

första gången besöker gymmet? 
a. Vilka åtgärder använder ni för att lyckas med detta? 

51. Hurudan bild på Myrsky/Tehdas vill ni ge till era medlemmar?  
a. Vilka är de viktigaste värderingarna? 

52. Vad vill ni att era kunder/medlemmar får ut av att träna just på ert gym? 

a. Hur garanterar ni en så bra kundupplevelse som möjligt? 
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53. Hur tror ni att era kunder beskriver Myrsky/Tehdas till sina bekanta? 
a. Tror ni att de pratar positivt och ofta om gymmet till sina vänner 

och bekanta? 
54. Tänk er att Myrsky/Tehdas var en person. Vad skulle hon/han heta, hur 

gammal, hur skulle ni beskriva personligheten? 
55. Vilken roll har det fysiska utrymmet?  
56. Jag intervjuade/intervjuar ju ca 10 era kunder. Jag kommer att fråga, vad 

de associerar med Myrsky/Tehdas – vad tror ni att de säger? 
57. Hurudan relation tror ni att kunderna till ert gym har – kunde det 

beskrivas som kärlek? 

CrossFit Myrsky/Tehdas – Omgivning & gemenskap 
58. Hur skulle ni beskriva stämningen under ett normalt träningspass? 
59. Hur bra anser ni att era kunder kommer överens och umgås sinsemellan? 
60. Hurudana relationer anser ni att ni har till era kunder? Har 

vänskapsrelationer utvecklats? 
a. Känner ni (en del av) dem på personlig nivå? Umgänge även på 

fritiden?  
b. Diskuteras även andra saker än endast CF?  

61. Hur mycket satsar ni på att ordna gemensamma evenemang (förutom 

endast träningspass, såsom frivilliga/specialevenemang på 
veckoslut/fritiden)? 

62. Hur stor betydelse anser ni att det sociala egentligen har?  

Feedback 
63. Hur aktivt tar era kunder själva initiativ till att ge feedback? 

a. Positivt/negativt? 
64. På vilka sätt ber ni feedback av era kunder? 

a. Hur viktigt är det? 
b. På vilka sätt tas feedbacken i beaktande? Har ni konkreta 

exempel? 

65. Hur viktigt anser ni att det är att lyssna på kundens 
önskemål/förbättringsförslag/positiv & negativ feedback? 

 
Nuläge & Framtid 

66. Vad tycker ni att ni speciellt har lyckats med gällande verksamheten? Vad 
tycker ni själva att ni borde utveckla? Styrkor/svagheter? 

67. Var ser ni er själva & gymmet om fem år?  

68. Vad skulle ni säga är er största målsättning med gymmet på långsikt? 
a. Hur mycket vill ni växa? 
b. Hur mycket vill ni utveckla verksamheten?  

69. Drömmar angående företagsverksamheten? 

Avslutning 
70. Dela med er ert favoritminne från Myrsky/Tehdas (ex. visst träningspass, 

evenemang)! 
71. Vilka tre saker tänker ni först på då ni hör ”CF Myrsky/Tehdas”? 
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72. Tänk er igen att Myrsky/Tehdas var en person. Ser ni honom/henne 
mest som  

a. en arbetskompis 
b. en chef 

c. en god vän 
d. en familjemedlem 
e. något annat? 
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BILAGA 4 INTERVJUGUIDE: PERSONLIG INTERVJU (O. GRUNER) 

Intervjuguide - Oskar Gruner 
 
Oskar – personlighet 

1. Berätta lite om dig själv och din bakgrund – vem är Oskar? 

a. Var är du uppvuxen, familj, fritid etc. 

b. Beskriv dig själv med tre adjektiv! 

c. Vad gör du helst på fritiden? har du några andra hobbyer? 

d. Ifall du hamnade på en öde ö, vilka två saker skulle du ta med dig? 

2. Hurudan roll spelar idrott i ditt liv? 

a. Hur fick allt sin början? Vad tror du att fick dig att bli intresserad 

av just sport och välmående? 

b. På vilket sätt syns det i din vardag? 

3. Vad drömmer du om? 

Oskar – Personlig tränare & fysioterapeut 
4. Vad skulle du säga att var avgörande för att du valde just denna bransch 

och detta yrke? 

a. Skulle du kunna tänka dig att hålla på med något annat? 

5. Berätta om din utbildning. 

6. Hur viktig anser du att skolningen är inom din bransch?  

a. Krävs det för kredibilitet? 

b. Hur viktigt är det att ständigt utbilda sig mer? 

7. Hur skulle du beskriva dig själv som en personlig tränare/fysioterapeut? 

8. Vad tycker du är en bra PT:s viktigaste attribut? 

9. Hur vill du att du skall uppfattas som en pt/fysioterapeut av dina 

kunder?  

a. Hurudan bild vill du ge på dig själv till nya kunder? 

10. Har du några idoler/förebilder på branschen?  

a. Fungerar som motivation? Idealtillstånd dit du strävar efter? 

11. Vad är det bästa med att vara pt och fysioterapeut? 

Oskar – Företagare 
12. Vad tycker du att är allra viktigast för en företagare?  

a. Vad kännetecknar en bra företagare? Vilka är de viktigaste 

attributen? 

13. Varför valde du att starta eget? 

14. Vad hade du för förväntningar om företagsamhet? Har verkligheten 

överensstämt med förväntningarna? 

15. Berätta lite om din verksamhet? (Både personlig tränare och 

fysioterapeut) 

a. Hur fick allt sin början? 

b. Hur länge har det varit igång? 

c. Hur många kunder för tillfället? 
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d. Vad är det huvudsakliga (pt eller fysioterapi)  brinner du för 

båda lika mycket? 

e. Tränar du endast en person i taget eller även grupper? 

16. Målgrupp? 

17. Vilka har varit de största utmaningarna hittills? 

a. Vad har du gjort för att överkomma dem? 

18. Hur mycket hjälp får du/ber du? 

a. Har du samarbetspartners? 

b. T.ex. inom redovisning, marknadsföring etc.  

c. Råd, tips av vänner, familj osv.? 

19. Vad har du för konkreta målsättningar? 

20. Finns det något speciellt som du ofta oroar dig över – något som speciellt 

orsakar stress/ångest? 

21. Hur ser din normala arbetsdag ut? 

Marknaden 
22. Hur ser marknaden ut idag? 

a. Är konkurrensen hård – är det svårt att differentiera sig? 

23. Vilka relevanta trender ser du på marknaden för tillfället? 

24. Hur skulle du beskriva dagens konsument? 

a. Är hon krävande? Vad är det hon vill ha/kräver/värderar? 

25. Vilka är dina huvudsakliga konkurrenter? 

a. Hur känns det att vara tvungen att konkurrera med stora och 

väletablerade aktörer, såsom kedjor (Elixia, Fressi, Esport etc.) 

26. Hur mycket följer du med vad dina konkurrenter håller på med? 

a. På vilka sätt följer du med dem? 

b. Hur viktigt anser du att det är? 

27. Vad tycker du en PT bör göra för att klara av konkurrensen/skilja sig från 

mängden? 

28. Hur skiljer du dig från konkurrensen – varför är du bäst? 

a. Jag är ju i princip en potentiell kund; hur skulle du pitcha din 

företagsidé till mig? 

 
Marknadsföring 

29. Vad betyder marknadsföring för dig? Hur skulle du definiera begreppet? 

a. Vad är poängen/målsättningen?  

b. Hur viktigt är det för att hålla verksamheten igång? 

c. Vad är det viktigaste att tänka på då det gäller att marknadsföra 

sitt företag? 

30. Hur ser du själv på ditt varumärke? 

a. Hur skulle du beskriva det? 

31. Vad gör du för att bygga upp/förstärka det? 

32. Vilka är de huvudsakliga budskapen du vill kommunicera utåt med hjälp 

av reklam/marknadsföring? 

33. Hur mycket kunskap anser du att du har om marknadsföring? Har du 

läst dig på ämnet? 
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a. Känner du till några modeller (t.ex. 4P, SWOT)? Ifall jo, är de 

användbara? 

34. På vilka sätt kan en potentiell kund för första gången komma i kontakt 

med dina tjänster? 

a. Är det via sociala medier, bloggtexter, Google-sök t.ex.? 

35. Berätta hur du går till väga för att skaffa nya kunder.  

a. Hur fick du dina allra första kunder? Var de bekanta från förut? 

36. Hur mycket har du använt dig av dina personliga nätverk? 

a. Hur mycket har de hjälpt dig? 

37. Vilka är de viktigaste marknadsföringskanalerna? 

38. Hur använder du dig i praktiken av sociala medier? 

a. Vilka är de viktigaste? 

b. Hur aktiv är du? 

c. Anser du att du får mycket uppmärksamhet via dem? 

d. Hurudan bild vill du ge på dig själv via some? 

39. Hur aktivt satsar du på att networka?  

a. Med konkurrenter t.ex. – deltar du på olika evenemang, såsom 

mässor eller föreläsningar var du har möjlighet att träffa 

konkurrenter/andra aktörer? 

b. Hur viktigt är det att ha (goda) relationer till konkurrenter? 

40. På vilka sätt ber du feedback? 

a. Hurudan feedback får du? 

Kunder, kundkännedom 
41. Hur skulle du beskriva din typiska kund? 

42. Hur skulle du beskriva en typisk relation till din PT-kund? 

a. Känner du flera på en personlig nivå? 

b. Vad diskuteras? Endast saker som har att göra med dina tjänster 

(idrott, näring etc.?) 

c. Umgänge på fritiden? 

43. Hur ser du till att hålla fast vid dina kunder; är du rädd att de byter till en 

konkurrent ifall t.ex. ett billigare alternativ kom fram? 

a. Då kontraktet tar slut – vad gör du för att fortsätta det? 

44. Har du erfarenhet av missnöjda kunder som byter till en 

konkurrent/slutar träna med dig? 

a. Vad hände? 

45. Hurudan är gemenskapen mellan dina kunder – existerar det? 

a. Ordnar du gemensamma träningspass eller evenemang där olika 

kunder kan träffa varandra? 

b. Umgänge på fritiden? 

c. Finns det förutsättningar för att en gemenskap kunde skapas? 

46. Hur tror du att dina kunder beskriver dig och dina tjänster till sina 

bekanta? 

a. Har du fått nya kunder via rekommendationer? 

47. Vilken typ av relation tror du att dina kunder har till ditt 

varumärke/företag/dig? 
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a. Tror du att den kan beskrivas som kärleksfull? 

48. Jag kommer att fråga dina kunder, vad de associerar med dig; vad tror du 

att de säger? 

49. Hur vill du att du av dina kunder ska uppfattas: 

a. Som en auktoritet/chef 

b. Som en arbetskompis 

c. Som en vän 

d. Som en familjemedlem 

e. Något annat? 

Kundupplevelse 
50. Vad tycker du att är allra viktigast då det gäller att leverera en så bra 

upplevelse för din kund som möjligt då hon använder dina tjänster? 

51. Vad gör du i praktiken för att se till att dina kunder är nöjda? 

52. Hur mycket satsar du på det fysiska utrymmet (där du drar dina pass?) 

a. Dekor, komfort, färger, miljö... 

b. Musik, dofter etc.  

Nuläge & Framtid 
53. Vad tycker du att du speciellt har lyckats med gällande verksamheten?  

54. Vad tycker du själv att ännu borde utvecklas? Vad skulle du kunna göra 

bättre? 

55. Var ser du dig själv och ditt företag om fem år?  

56. Vad har du för drömmar angående företagsverksamheten? 

57. Vad skulle du säga är din största målsättning med ditt företag på 

långsikt? 

a. Hur mycket vill du att det växer? 

b. Hur mycket vill du ännu utveckla verksamheten?  

Slutligen 
58. Vilka är de tre första orden/sakerna du kommer på då du tänker på ditt 

egna företag? 

59. Vad är det bästa och värsta med att vara egenföretagare? 

60. Vad är det bästa och värsta med att vara PT? 

 
 

 


