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Executive summary 
 
 
This Master thesis is written at Copenhagen Business School in 2011 and it is a strategic 

marketing plan for the fitness chain SATS. 

 
The topic in this thesis is about SATS, an international fitness chain in Scandinavia. The Problem 

formulation is to analyse SATS’ opportunities for the establishment and earnings in the Danish 

market within the fitness industry. To solve this problem, I have developed a marketing plan to 

stress out the elements of challenges and solutions for SATS on the Danish market. I have 

undergone a macro and micro analysis to determine the challenges SATS will meet on the way. 

In my micro analysis, I found out that there are good growths opportunities in the fitness and 

wellness industry. I have undergone a macro analysis of the current competitors in the market. I 

found that the intensity of competitions is high, as most chains offer virtually the same product. 

On the other hand, the demand for fitness is very high and there are growth opportunities, and I 

believe SATS can take advantage of it on the Danish market.  

 

In order to make the best possible strategic marketing plan for SATS, a qualitative and 

quantitative analysis have been carried out. I made a interview with Christian Skalborg, who is 

the marketing executive at SATS and three other interviews with people, who have a membership 

at a fitness club. From all the interviews and the qualitative research, I gathered enough 

knowledge about the fitness industry in Denmark and about consumer behaviour. I made my 

research questions and hypotheses based on the qualitative study, whish I wanted to test in the 

quantitative analysis. From the analysis, I found out what the costumers needs are and what 

SATS need to do to meet the demands from the costumers. 

 
After identifying the needs of the costumers and SATS’ competitive advantages, strategic goals 

were set up for SATS in two years time and strategic marketing plan was presented. 
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FORORD 
 
 
Denne afhandling er skrevet som led i cand.merc.EMF (økonomisk markedsføring) og 

repræsenterer således min afsluttende opgave på uddannelsen. 

 
Ved min underskrift bevidner jeg, at opgaven er udarbejdet i overensstemmelse med de 

retningslinier, der er opstillede af Copenhagen Business School, samt at den er udarbejdet af mig. 

 
 
 

København, marts 2011 
 
 

 
 
 

_______________________________ 
Rasin Zind 
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1. INDLEDNING 
 
Befolkningens bevidsthed for sundhed og velvære har været i stor udvikling i en årrække, og 

interessen er fortsat stigende i dag. Det giver travlhed i fitnessbranchen, der også oplever denne 

tendens. Udviklingen er sket ved fusioner og opkøb fra kapitalstærke investorer for at opnå en 

betydende størrelse i branchen. Senest i år 2006 er der sket tre bemærkelsesværdige ændringer i 

markedet. Dette er opkøbet af Equinox til Threk Holding Denmark A/S, opkøb af Fitnessdk til 

Parken Sport & Entertainment og TryghedsGruppens opkøb af SATS. Igen i 2009 er der sket en 

væsentlig ændring, da Fitness World besluttede at opkøbe Equinox1. Der er nu blevet gjort de 

opkøb, som var oplagte, hvilket har medført, at branchen er faldet mere til ro. Det betyder, at 

fokus vil blive rettet mod erobring af nye medlemmer for at skabe større markedsandele. 

 
I takt med at danskerne generelt set dyrker mere sport og motion end førhen2, har fitnessmarkedet 

undergået en markant og fremfarende udvikling. Fra at være en mindre hobby på lokalniveau, 

udgør fitnesstræning i dag en af de mest udbredte motionsformer landet over, og dele af 

fitnessbranchen oplever givetvis gyldne tider med stigende medlemstal mv. Den eksplosive vækst 

har medført en naturlig udfordring for alle aktører på markedet, og således har fusioner, 

overtagelser og dårlig økonomi præget billedet i den seneste stund. Følgelig har markedet været 

kendetegnet ved massevis af gunstige tilbud og innovative initiativer, hvorfor fitnessbegrebet i 

dag dækker over en lang række forskellige aktiviteter og tilfredsstiller mangesidede behov. 

Udviklingen på markedet i den nærmeste fremtid vil formentlig afgøre, hvilke aktører, der vil 

dominere fitnessmarkedet fremover, hvilket formodentlig bevirker, at der vil forekomme hektisk 

aktivitet i fitnessbranchen.  

 

En fitnesskæde, som har tabt mange medlemmer de sidste mange år og som mange danskere har 

valgt at fortrænge er SATS. De var engang Danmarks største fitnesskæde og var meget populære 

blandt mange, men flere aktører er kommet til og generelt større konkurrence på markedet har 

betydet, at mange medlemmer har forladt SATS til fordel for blandt andet Fitness World og 

Fitnessdk. Derfor er det vigtigt for SATS, at de fornyer sig og fortsat følger med udviklingen i 

Danmark, således de kan holde på deres eksisterende kunder og på længere sigt få flere til. 

                                                 
1 www.idan.dk 
2 www.idan.dk ”Overblik over den danske fitness-sektor”, side 11 

http://www.idan.dk/
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1.1 Problemstilling 
 
SATS’ primære problem og udfordring er fastholdelse på deres eksisterende kunder. På grund af 

den intensive konkurrence, som er kommet på fitnessmarkedet, har SATS tabt mange medlemmer 

til konkurrenterne. SATS udpeges i dag sjældent som en markant aktør på fitnessmarkedet i 

Danmark efter Fitness World kom på markedet i 2005, og set i lyset af, at SATS er Skandinaviens 

største fitnesskæde, er den nuværende situation på det danske marked på ingen måde acceptabel. 

Mens den naturlige udvikling på markedet måske har holdt SATS oven vande indtil videre, vil 

denne problemstilling utvivlsomt medføre store problemer for fitnesskæden, så snart væksten og 

de gyldne tider stilner af. Det er derfor essentielt for SATS, at de hurtigst muligt for afklaret deres 

situation og fremtidige målsætninger for fortsat at kunne klare sig på markedet. Et af områderne, 

som SATS skal fokusere på er at fastholde eksisterende forbrugere ved at interessere sig for deres 

ønsker og behov. En analyse af fitnessbranchen og forbrugeradfærden vil gavne SATS for at 

tiltrække flere medlemmer til, der på langt sigt vil forblive loyale. 

1.2 Problemformulering 
 
På baggrund af ovenstående indledning og problemstilling har denne afhandling til formål at 

undersøge følgende Marketing Decision Problem (MDP)3: 

 
Hvilke nye tiltag skal SATS, som fitnesskæde i det forandrede marked, udvikle for at sikre 

loyale medlemmer og nye forbrugers incitament til at vælge SATS som deres foretrukne 

fitness- og wellnesskæde? 

 
 
Til at anskueliggøre SATS’ nuværende og fremtidige situation udarbejdes en marketingplan for at 

belyse, hvilke strategiske og operationelle udspil SATS givetvis skal foretage for at besvare 

MDP. Gennem marketingplanen vil følgende Marketing Research Problems (MRP)4 søges 

behandlet: 

• Først og fremmest belyses SATS’ nuværende økonomiske og strategiske situation for 

videre at kunne vurdere deres fremtidige position og potentiale. 

                                                 
3 Malhotra og Birks: Marketing Research, side 46 
4 Malhotra og Birks: Marketing Research, side 46-48 
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• Gennem desk research og en kvalitativ undersøgelse fastlægges og belyses SATS’ forhold 

til medlemmerne og de tilhørende problemstillinger og udfordringer, de står overfor. 

• På baggrund af den tidligere kvalitative undersøgelse og den tilhørende generelle desk 

research, vil en kvantitativ undersøgelse analysere hvilke parametre og variable, der er 

afgørende for valg af fitnesskæde. 

• Endeligt anskueliggøres på baggrund af tidligere analyser hvilke anbefalinger og nye 

tiltag SATS’ skal foretage sig for at øge antallet af medlemmer, der over tid kan blive 

loyale. 

o Hvordan kan SATS forbedre sig således, at de kan gøre træningen mere 

underholdende og sjovt for medlemmerne? 

1.3 Afgræsning 
 
Specialet vil kun behandle den kommercielle fitnessbranche. Den kommercielle fitnessbranche 

indbefatter private fitnesscentre, der tilbyder alment tilgængelige fitnessfaciliteter. Det væsentlige 

forhold er, at medlemmerne ikke behøver at have andre tilknytninger til fitnesscenteret end det 

formelle medlemskab. I modsætning til de private kommercielle fitnesscentre indregner den ikke-

kommercielle fitnessbranche fitnessforhold placeret i en organisatorisk ramme, som afgrænser sig 

fra offentligheden. Sådanne træningsforhold kan tilbydes af private virksomheder, 

uddannelsesinstitutioner, hoteller, idrætsforeninger eller kommunalt regi, hvor der altså ikke er 

offentlig adgang for alle5. Der er altså tale om to forskellige fitnessbrancher med afvigende 

brancheforhold, hvormed der kun tages højde for den kommercielle fitnessbranche for at 

indsnævre specialets fokus. 

 
Produktet, som SATS tilbyder og hvor fokus lægges, er et godt og sundt liv i form af træning, 

motion og velvære. I denne afhandling vil konsumentmarkedet være i centrum, dvs. Business-to 

Consumer-markedet, men med få Business-to-Business relationer i de sammenhænge, hvor det 

forekommer relevant. Dette betyder også, at opgaven vil have en forbrugerorienteret synsvinkel, 

hvorfor en organisatorisk analyse af SATS ikke vil blive foretaget. 

 

                                                 
5 www.idan.dk ”Overblik over den danske fitness-sektor”, side 9 

http://www.idan.dk/
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Fitnessbranchen er under udvikling med intensiv konkurrence og kan derfor betragtes som ustabil 

med mange forandringer. Derfor vælger jeg i den strategiske del kun at se på fremtiden på kort 

sigt. Jeg vælger en tidshorisont på to år, nemlig fra 2011 til udgangen af 2012. I en 

længerevarende analyse af markedet vil der være en række usikkerheder pga. dynamikken i 

branchen, hvorfor jeg vælger at koncentrere mig om en toårsperiode. 

 

Respondenter inkluderet i spørgeskemaundersøgelsen er udelukkende medlemmer bosat i 

Danmark. Det vil sige, denne afhandling har fokus på SATS på det danske markedet og derfor 

afgrænses der fra at inkludere de andre nordiske lande. Desuden afgrænses der fra at inkludere 

børn under 15 år i analysen, idet disse ikke må træne i SATS6. 

 

Endvidere har jeg afgrænset markedet ved hjælp af markedsdefinitionen (afsnit 2.2) således, at 

jeg kun betragter store og vigtige virksomheder på markedet, der tilbyder nogenlunde samme 

produkter og servviceydelser som SATS. Derfor vil mindre og lokale fitnesscentre være 

irrelevante i denne afhandling. 

 
Sluttelig skal det nævnes, at al informationsindsamling, der danner grobund for denne afhandling 

er foretaget medio november 2010, hvorfor der tages forbehold for nye markedsforhold. 

1.4 Definitioner og begrebsforklaring 
 
Dette afsnit har til formål at mindske misforståelser og tvetydigheder ved en forklaring af 

undertegnedes definition af anvendte begreber. Når SATS’ kunder beskrives, dækker det over 

passive og aktive med medlemmer i alderen 15 år og ældre. Betegnelserne kunder, forbruger, 

motionister og medlemmer benyttes derfor som samme begreb. Det samme gælder for 

betegnelserne interviewpersoner og respondenter. Begreberne anvendes i afhandlingen på lige fod 

for at undgå unødige gentagelser af samme ord. Skal et af ordene opfattes anderledes vil det 

fremgå tydeligt af konteksten. Fitnesskæde anvendes om de enkelte fitnessvirksomheder, såsom 

SATS, Fitnessdk og Fitness World, hvorimod et fitnesscenter betegnes, som værende stedet, hvor 

medlemmer har mulighed for at træne et pågældende sted. 

 

                                                 
6 www.sats.com 
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1.5 Kildekritik 
 
I forbindelse med min opgaveskrivning har jeg brugt en lang række af primære og sekundære 

kilder, som man bør forholde sig kritisk til. Udover obligatoriske pensum, hvilket selvfølgelig 

antages at være valide informationskilder, har jeg anvendt branche- og virksomhedsrelaterede 

artikler og andre oplysninger til at understøtte samt fremhæve mine analyser, konklusioner mv. 

Disse artikler er fundet på officielle og velansete hjemmesider for at sikre opgavens pålidelighed 

og validitet.  

 

Ydermere har jeg besøgt SATS Amager og interviewet fitnesscenterets marketingansvarlige, 

Christian Skalborg, for at opnå højere indsigt og viden om SATS’ nuværende samt fremtidige 

situation. Det antages, at Christian Skalborg som SATS medarbejder angiveligt vil opstille et 

mere positivt billede af fitnesskæden, hvorved de egentlige forhold ikke altid vil komme til 

kende. Dertil har virksomhedsfortrolige oplysninger såsom økonomiske hovedtal samt 

medlemsstatistikker i 2010 ikke været til rådighed, hvorfor jeg var nødsaget til at basere 

afhandlingen og marketingsplanen for SATS på nøgletal fra 2008 og 2009. 

1.6 Udsigtsniveau og betragtningsniveau 
 

Jeg betragter mig selv værende ekstern konsulent/analytiker for fitnesskæden SATS. Initiativet til 

afhandlingen er taget af mig selv, men virksomheden har været involveret og har haft en stor rolle 

til i udformningen af denne afhandling, da jeg har etableret en tæt kontakt til virksomheden. Dette 

betyder, at SATS ikke blot er ”genstand” til min analyse, men jeg har derimod fokus både på den 

interne og eksterne analyse. 
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1.7 Afhandlingens referenceramme 
 
Følgende struktur er af egen tilvirkning og viser, hvorledes specialet er opbygget: 

 
 
 
 
 
 

 
       Den strategiske del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutningsdel 
 

                                                                           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Indledning 

2. Desk research 

Intern analyse: 
3. Virksomhedsbeskrivelse 

Ekstern analyse: 
4. Omverdensanalyse 
5. Virksomhedens konkurrencemæssige situation 
6. Analyse af kvalitative studie 
7. Research questions og hypoteser 
8. Afrapportering af den kvantitative analyse  
 

9. SWOT 

Figur 1: Strukturmodel (egen tilvirkning) 

10. Strategi 

11. Budget 

12. Implementering 

13. Konklusion 
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2. DESK RESEARCH 
 
Dette afsnit vil danne grundlag for afhandlingens emneområde, problemformulering og den 

videre analyseproces. Jeg vil kigge nærmere på tendenserne på det overordnede fitnessmarkedet i 

Danmark, som SATS opererer i. Derudover vil jeg inddrage min kvalitative undersøgelse samt 

videnskabelige artikler og undersøgelser om fitness, som tilsammen vil være bevæggrunde for de 

opstillede research questions og hypoteser senere i afhandlingen. 

2.1 Tendenser på fitnessmarkedet 
 
I 1980´erne blev adskillelsen mellem den foreningsprægede motionsaktivitet, 

kommercialiseringen og forretningsudviklingen af fitnesskæder større og større. 1980´erne var 

årtiet, hvor aerobicens internationale indtog også kom til Danmark7, og det danske samfund 

begyndte at fokusere mere og mere på kroppen og vigtigheden af sundhedsrelaterede aktiviteter. 

Forretningsmænd med fingeren på pulsen øjnede pludselig muligheden for at indtage det danske 

marked med kommercielle tilbud om fitnesstræning, og i mange større byer voksede mange 

enkeltmandsejede fitnesscentre op som resultat af lokalbefolkningens større efterspørgsel på 

motionsaktiviteter. Mange steder overtog fitnesscentrene de tidligere foreningslokaler, og dette 

symboliserede den holdningsmæssige ændring af værdier i det danske samfund8. 

 

Til trods for den samfundsmæssige værdiændring, havde mange fitnesscentre svært ved at holde 

skuden oven vande og måtte enten dreje nøglen om eller etablere foreningsbaseret idræt for at 

modtage kommunal støtte i et forsøg på at sikre deres overlevelse. Mest opsigtvækkende var 

konkursen af fitnesskæden Fitness Club i juli 1991, som rystede fitnessindustrien og dens 

samarbejdspartnere. Dette i en sådan grad, at pengeinstitutterne så på fitnesscentrene med stor 

skepsis, når det kom til finansiering af disse, og de privatejede motionscentre havde pludselig fået 

svære vilkår9. 

 

Efter en årrække med svære betingelser for de kommercielle fitnesscentre kom redningen i form 

af ny motionsform: introduktionen af spinning. Denne innovative videreudvikling af 

                                                 
7 ”Fra muskelmasse til massebevægelse”, side 97 
8 ”Fra muskelmasse til massebevægelse”, side 94 
9 ”Fra muskelmasse til massebevægelse”, side 104-106 
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konditionstræning gav industrien et friskt pust og blev hurtigt et kommercielt hit, der gjorde det 

til en rentabel forretning for ejere og investorer. Centrene blev hurtigt pengemaskiner, og især 

Form & Fitness blev et attraktivt investeringsobjekt for udenlandske investorer. I 1999 blev 

fitnesskæden opkøbt af den amerikanske fitnessgigant 24 Hour Fitness10. 

 

En af de revolutionerende ideer hos Fitnessdk var introduktionen af center-i-center-konceptet, 

hvor man arbejder med flere forskellige centerafdelinger under et centers tag. Man startede blandt 

andet med at etablere afdelinger kun for kvinder eller VIP-afdeling, hvor service og velvære var i 

fokus. Denne satsning har vist at være en stor succes for fitnesskæden, som i lang tid har været 

Danmarks største. Denne titel har Fitness World nu overtaget med ca. 200.000 medlemmer 

fordelt over hele landet11. 

 

Det danske fitnessmarked er i skrivende stund domineret af tre aktører, som tilsammen sidder på 

halvdelen af markedet. Fitness World er som ovennævnt markedsleder, mens Fitnessdk og SATS 

er de største markedsudfordrere. Selskaberne er hovedsageligt finansieret af pengestærke 

kapitalfonde, hvilket har muliggjort deres store ekspansioner de sidste par år.  

 

Kapitalfonde har indset, at fitnessbranchen ikke bare er salg af tjenesteydelser, men snarere et 

spørgsmål om at give medlemmerne en oplevelse. Produktets pris og kvalitet er ikke længere de 

primære parametre, men blot nogle af en lang række af andre konkurrenceparametre. 

Fitnesskæderne fokuserer ikke længere blot på den funktionelle brugsværdi af fitness som 

motionsform, men tilstræber i høj grad at tillægge produktet en række positive signaler og 

værdier, som brugeren kan bruge til at skabe sin identitet med. 

 

Befolkningens bevidsthed for sundhed og velvære har været i stor udvikling i en årrække, og 

interessen er fortsat stigende i dag. Danskerne dyrker generelt set mere sport og motion end 

førhen og denne udvikling kan ses i fitnessbranchen. Nedenstående tabel viser en stigning af 

medlemmerne fra 2006 til 2009 i fitnesscentrene og en stigning i antal kommercielle centre i 

                                                 
10 ”Fra muskelmasse til massebevægelse”, side 110-111 
11 www.fitnessworld.dk 
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samme periode. Det er især interessant at bemærke en stigning fra 2008 til 2009, hvilket betyder, 

at fitnessbranchen har tilnærmelsesvis trodset finanskrisen12. 

 

 

 

 

 
Tabe 1: Oversigt over antal kommercielle centre og kunder13 

2.2 Markedsdefinition 
 
For at afgrænse og gøre min analyse fokuseret, ønsker jeg at definere, hvilket markedet SATS 

agerer på. Markedsdefinition sætter rammerne for SATS’ situationsanalyse og influerer den 

langsigtede strategiske position, hvorfor det er essentielt at kende markedet, som SATS operer på. 

SATS befinder sig således på et marked for: 

 

større kommercielle fitnesskæder, der består af et betydeligt antal centre, som er organiseret og 

udbyder fitness og wellness. 

 

Ud fra definitionen finder jeg frem til tre store aktører på det danske marked, som tilbyder fitness 

og wellness. Den nedenstående tabel viser oversigtsmæssigt, hvor mange medlemmer der er 

tilknyttet de forskellige fitnesskæder, som eksisterer på markedet. På baggrund af antal 

medlemmer er markedsandelen udregnet. 

 

 

 

 
Tabel 2: Oversigt over aktører på fitnessmarkedet og deres markedsandele (egen tilvirkning)14 

 

                                                 
12 www.idan.dk 10. februar 2010: ”Fitness trodser finanskrisen” 
13 www.idan.dk 
14 Markedsandele udregnet på baggrund af antal medlemmer. Medlemstallene er fundet på fitnesskædernes 
hjemmesider 

  2006 2007 2008 2009 
Antallet af kunder i kommercielle 
fitnesscentre ved udgangen af året 360.000 410.000 480.000 550.000 
Kunder i private centre af befolkningen i % 6,6 7,5 8,8 10,0 
Kommercielle centre ved årets udgang 334 380 424 453 
Nettotilvækst kommercielle centre i alt - 22 44 29 

  Antal medlemmer Markedsandele i % 
SATS 40.000 10,8 
Fitnessdk 130.000 35,1 
Fitness World 200.000 54,0 

http://www.idan.dk/
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På markedet oplever man forskellige præferencer mellem de forskellige udbydere og deres 

produkter, hvilket betyder, at markedshomogeniteten er heterogen. Karakteristisk for branchen er, 

at der er tre fitnessudbyder, hvorfor markedsformen bedst kan betegnes som monopolistisk 

konkurrence15. 

2.3 Litteratursøgning 
 
Som en begyndelse på afhandlingen, var det nødvendigt med en generel desk research om 

fitnessbranchen for at få inspiration og ideer til afhandlingens emneområde16. Jeg startede med at 

søge på SATS’ egen hjemmeside, www.sats.com for at få en klar idé omkring fitnesskæden, 

deres produkt, pris, geografisk placeringer mm. Derfra gik jeg videre til at søge på google.dk 

omkring fitness generelt, hvilket ledte frem til Idrættens Analyseinstituts hjemmeside, 

www.idan.dk. Denne hjemmeside indeholder mange interessante og relevante rapporter og 

undersøgelser om fitnessbranchen i Danmark. I maj 2007 blev rapporten ”Overblik over den 

danske fitness-sektor – en undersøgelse af danske fitnesscentre”17 udgivet og i juni 2007 udgav 

de bogen ”Fra muskelmasse til massebevægelse”18. Ydermere har Idrættens Analyseinstitut 

afsluttet i 2009 et projekt kaldet ”Sundhed for millioner”, som indeholder to rapporter. Den første 

”Mødet mellem kommuner og private fitnesscentre” og den mere relevante rapport to ”Portræt af 

de aktive fitnesskunder”. Delrapport to er en kvantitativ undersøgelse, som har til formål at skabe 

indsigt i de aktive fitnesskunders selvvurderede oplevelse af at træne fitness. Den er, så vidt 

vides, den første rapport, der via kvantitative spørgeteknikker rent erkendelsesmæssigt 

interesserer sig for at undersøge de aktive fitnesskunders idrætsvaner, deres subjektive 

træningsmotiver og træningsbegrundelser, deres selvvurderede helbredstilstand og deres 

tilfredshed med fitnessproduktet. Hensigten er at bidrage til en mere konkret og empirisk funderet 

viden om centrale forhold ved fitnessfænomenet og på denne baggrund også medvirke til at 

kvalificere viden om årsagerne til, at fitnesskunder i stor stil vælger privatejede fitnesscentre som 

deres foretrukne træningsarena19. Én af konklusionerne på undersøgelsen var ret interessant for 

denne afhandling. Konklusion, baseret på de kvantitative resultater, fremlagde et billede af 

                                                 
15 Søndersted-Olsen: Marketing håndbogen, side 90 
16 Malhotra og Birks: Marketing Research, side 64 
17 www.idan.dk/vidensbank/forskningoganalyser/stamkort.aspx?publikationID=98f5d02b-88f9-47eb-a770-
999b00a37f0f 
18 www.idan.dk/Nyheder/401fitnessbog.aspx 
19 www.idan.dk 

http://www.sats.com/
http://www.idan.dk/
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fitnessmedlemmer som værende illoyale kunder. De skifter fitnesskæde eller stopper helt med 

denne motionsform efter at have været medlem i blot 6 til 24 måneder.  I forlængelse af denne 

konklusion, undersøgte man grunden til illoyaliteten hos forbrugerne og man kom frem til, at 

mange finder træningen kedelig og ensformig. Denne problemstilling har vist sig meget 

interessant og er derfor en af bevægegrundene for denne afhandling. 

En anden vigtig del af litteratursøgningen blev udført ved hjælp af databasen ”Business Source 

Complete”20. Denne database findes på Copenhagen Business Schools e-campus side og er den 

mest anvendte og anerkendte erhvervsøkonomiske database. Jeg brugte forskellige nøgleord i 

databasen for at finde frem til brugbare og interessante videnskabelige artikler om 

fitnessbranchen, både i Danmark og udlandet. Et udvalg af artikler fra databasen blev anvendt til 

baggrundsviden, mens andre har haft større betydning for problemformuleringen i denne 

afhandling. Derudover blev databasen ”infomedia”21 brugt for at få seneste dansk nyhedsstof. 

Flere anvendelige artikler fra databasen om SATS og generelt om fitnessmarkedet i Danmark 

blev læst og studeret. 

2.4 Videnskabelige artikler og undersøgelser 
 

For at have et solidt grundlag for afhandlingens emneområde og problemformulering, samt give 

argumentation for valg truffet betinget af disse, har det været nødvendigt med en grundig analyse 

af de udvalgte artikler og undersøgelser. Ved hjælp af databasen ”Business Source Complete” har 

jeg fundet frem til mange spændende og relevante videnskabelige artikler og undersøgelser, som 

omhandler fitnesssektoren og de problemstillinger man står overfor. 

 

Artikel 1, ”Examination Of The Influence Of Service Quality On Membership Renewal In Fitness 

Centers In San Francisco Bay Area”22, har sit udgangspunkt i fitnessbranchen i USA og 

forfatterne gør brug af en kvantitativ undersøgelsesmetode. Baggrunden for denne undersøgelse 

er baseret på den stigende interesse fra befolkningen for fitness og wellness på det amerikanske 

fitnessmarkedet. I en rapport fra 2001 foretaget af ”International Health, Racquet and Sportsclub 

Association” (IHRSA) har vist, at der fandtes 6,211 fitnesscentre i USA i 198223. Blot tre år efter 

                                                 
20 http://uk.cbs.dk/bibliotek/search_the_library/e_resources/baser_alfabetisk/business_source_complete 
21 www.infomedia.dk/index.html 
22 Journal of Service Science - 2010 
23 Journal of Service Science – 2010, side 14 
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i 1985 steg dette tal til 9,222 fitnesscentre, mens det totale medlemstal hos disse centre var på 

13,8 millioner medlemmer. I 2002 er man helt op på 17,807 fitnesscentre og 33,8 millioner 

medlemmer, hvilket er en markant stigning fra 1980’erne. Denne stigende interesse for fitness 

skaber stigende konkurrence i fitnessbranchen og markedsføringen bliver hårdere. Samtidig er 

der kommet ændringer i adfærden hos forbrugerne, som er blevet mere bevidste omkring service 

og kvalitet. Derfor er det særlig vigtigt for aktørerne at bevare deres eksisterende kunder ved at 

fokusere på at opfylde deres stigende behov24. 

 
Dette betyder, at mange fitnesskæder er tvunget til at overveje nye strategier for at opnå 

konkurrencemæssige fordele. Derfor begynder man at se på service som 

differentieringsparameter. Artiklen fokuserer yderligere på de parametre, der indgår i service, og 

ser på hvorledes man anvender blandt andet medarbejdertilfredshed som værktøjer for at øge 

kundetilfredshed25. Med andre ord er man fokuseret både på det interne (medarbejder) og det 

eksterne (kunden). Med tiden er det blevet vigtigere og vigtigere for fitnessbranchen at yde en 

ekstraordinær service overfor kunderne. Dette vil skabe kundeloyalitet, som er blevet en af de 

afgørende parametre, som har en vigtig betydning for fitnessbranchen, idet denne branche er 

kendetegnet ved at være stor og konkurrenceintensiv.  

 

Forfatterne konkluderer ud fra undersøgelsen, at der er en stærk sammenhæng mellem 

kundeloyaliteten og kvaliteten af servicen. For at fastholde eksisterende medlemmer, er det yderst 

vigtigt, at man fra fitnesskædens side har fokus på medarbejderne og kvaliteten på servicen til 

medlemmerne. Ydermere peger resultaterne på, at forbrugerne kan have en tendens til at 

”shoppe” rundt imellem fitnesskæder, hvis de er utilfredse med den generelle service26. Dette 

resultat er i overensstemmelse med Idrættens Analyseinstituts delrapport to ”Portræt af de aktive 

fitnesskunder”. 

 
 
 
 

                                                 
24 Journal of Service Science – 2010, side 14 
25 Journal of Service Science – 2010, side 22 
26 Journal of Service Science – 2010, side 22 
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Artikel 2, “Impact of Marketing Actions on Relationship Quality in the Health and Fitness Sector 

in Jordan and Its Implications for Social Marketing: A Field/ Analytical Study”27, er baseret på et 

casestudie fra fitnessbranchen i Jordan og undersøgelsen er ligeledes kvantitativ. Denne artikel 

fokuserer på internal marketing (IM) og relationship marketing, fordi fokus er rettet indad mod 

virksomhedens interne forhold. Med IM opfatter virksomheden sine medarbejdere som interne 

kunder; At have styr på sine interne forhold og medarbejdere, er en forudsætning for at kunne 

opnå tilfredshed og loyalitet hos eksterne kunder.  Forfatterne opfatter desuden IM for værende 

mest relevant at implementere i servicesektoren, som er kendetegnet ved kundekontakt28. 

 

Begrebet IM har fået større og større betydning i fitnessbranchen, da den rette service og 

tilfredshed skal leveres til kunderne. Forfatterne undersøger sammenhængen mellem IM, 

medarbejdertilfredshed og virksomhedens totale performance på fitnessmarkedet i Jordan, og 

heraf vigtigheden af begrebet IM. Tidligere undersøgelser har konkluderet, at virksomheder 

betragter deres medarbejdere som interne kunder, hvilket skal tilfredsstilles, således de yder deres 

bedste service på eksterne kunder29. En virksomhed består af menneskelige ressourcer og 

teknologi. Det skal give kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed og godt image. Dette indebærer 

altså, at kunden og medarbejderen skal stemme overens. Hvis en kunde f.eks. er prisfikseret, skal 

medarbejderen også være det. Vil kunden have kvalitet, skal kunden matches med en 

medarbejder, der tænker i kvalitet. Kunde-medarbejder sammensætningen er således vigtig i 

fitnessbranchen, fordi kunder stiller høje krav til kvalitet og service. 

 

Ifølge artiklen er det altså fundamentalt for fitnesskæderne at fokusere på Relationship Marketing 

og IM, hvis disse vil skabe kundetilfredshed og kundeloyalitet. Resultaterne af undersøgelsen 

underbygger således også denne påstand30. Forfatterne pointerer vigtigheden af, at fitnesskæderne 

uddanner deres medarbejder i fitness og service. Medarbejderne skal have tilstrækkelige erfaring 

til at identificere medlemmernes behov og skal kunne vejlede og rådgive medlemmerne, når der 

er behov for dette. Ydermere viser resultaterne af denne undersøgelse, at det er vigtigt for 

fitnesskæderne at have medarbejdere, der optræder professionelt og ser ”sportslike” ud i centrene, 

                                                 
27 Theory and review - 2010 
28 Theory and review - 2010, side 71 
29 Theory and review - 2010, side 73-74 
30 Theory and review - 2010, side 89-90 
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hvilket forbrugerne vægter højt. Velplejede og erfarne medarbejdere, der også viser tegn på 

forståelse og empati overfor medlemmer, vil skabe en følelse af tillid til kunderne.  

 

En interessant konklusion på undersøgelsen peger i retning af, at når en fitnesskæde har erhvervet 

én tilfreds og loyal kunde, vil dette føre til flere og flere medlemskaber til kæden. Det vil ske ved 

hjælp af effekten af positiv ”word of mouth”, som vil sprede sig hurtigt31. Derfor er det en meget 

vigtig opgave for fitnesskædernes management at gøre medarbejderne tilfredse for, at dermed få 

tilfredse og loyale medlemmer. IM kan bruges som et vigtigt redskab til at nå dette mål. 

 

Artikel 3, “The impact of perceived service provider empathy on customer loyalty: some 

observations from the health and fitness sector”32, er en kvalitativ undersøgelse foretaget i 

England. Artiklen er baseret på nogle observationer fra fitnessbranchen og har fokus på den 

opfattede service, som påvirker kundeloyaliteten.  

 

Midt i stigende fokusering på forbrugerne på fitnessmarkedet, har fitnesskæderne øget deres 

indsats og investering i deres strategi for at få fremkaldt competitive fordele. Især områder som 

Internal Marketing herunder service orientation er afgørende faktorer, som virksomhederne 

koncentrerer sig mere om33. Artiklen redegør og diskuterer hvordan en organisations service 

orientation påvirker dens performance. Fitnesskæder er altid i indbyrdes konkurrence, hvorfor der 

ikke er så stor åbenhed omkring hvilke succesparametre, der anvendes til at måle og sammenligne 

kvalitet. Kundernes bevidsthed for kvalitet og service, og deres hurtigt skiftende behov og adfærd 

har derfor tvunget fitnesskæderne til at ændre strategi og yde den bedste service for 

medlemmerne. Her er medarbejderne igen i centrum, da de skal yde en god service overfor deres 

kunder. De skal være service orienteret for at kunne skabe værdi både for en kunde og for selve 

virksomheden. Ydermere fokuserer artiklen på sammenhængen mellem medarbejdertilfredshed 

og kundetilfredshed. Forfatterne fremhæver, at tidligere undersøgelser har vist, at tilfredse 

medarbejdere (interne kunder) er vigtigt for at få tilfredse kunder. Medarbejderne er altså den 

                                                 
31 Theory and review – 2010, side 76-77 
32 Managing Leisure - 2010 
33 Managing Leisure – 2010, side 215 
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vigtigste ressource, og i servicesektoren er behandlingen meget afhængig af deres performance. 

En større medarbejdertilfredshed giver højere kvalitet og bedre kundetilfredshed34.  

 

En vigtig pointe i artiklen fremhæver vigtigheden i at fastholde medlemmer i fitnessbranchen. 

Her har faktorer som service og medarbejdertilfredshed været diskuteret og fundet yderst vigtige 

for at få tilfredse medlemmer og dermed fastholde disse. 

2.4.1 Sammenfatning og diskussion 
 
Efter at have læst mange videnskabelige artikler og efterhånden som hele processen i at finde 

informationer og data om fitnessbranchen har skredet frem, har det været åbenlyst hvilke 

problemstillinger fitnesskæderne står overfor, både i Danmark og andre lande. Interessen for 

fitness har steget de seneste par år og er stadigvæk stigende i dag, hvilket fører til hård 

konkurrence på markedet. Mange artikler fokuserer derfor meget på service, IM og 

kundeloyalitet, som de vigtigste parametre for at differentiere sig fra konkurrenterne og dermed 

opnå competitive fordele. De selv samme artikler kommer altså frem til det samme resultat som 

Idrættens Analyseinstituts delrapport to ”Portræt af de aktive fitnesskunder” om, at det er 

afgørende for fitnesskæderne at fastholde deres medlemmer. Denne afhandling tager derfor 

udgangspunkt i Idrættens Analyseinstituts undersøgelse og resultater, som også bliver 

understøttet af videnskabelige artikler og undersøgelser. 

2.5 Valg af undersøgelsesdesign 
 
I dette afsnit vil jeg belyse, hvilke kvalitative metoder, der vil blive anvendt for at svare på 

problemformuleringen. Det metodiske udgangspunkt for denne opgave er som tidligere nævnt i 

problemformuleringen både kvalitativ og kvantitativ. Med udarbejdelsen af en kvalitativ 

undersøgelse, søger jeg at opnå viden om genstandsfelt ved hjælp af observationer i fitnesscentre 

og kvalitative interviews, så jeg senere i opgaven kan måle en mere veldefineret marketing 

aspekt, end jeg er i stand til på nuværende tidspunkt. Det der kendetegner den første del af 

afhandlingen er en exploratory research, som er:  

 

                                                 
34 Managing Leisure – 2010, side 224-225 
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”A research design characterised by a flexible and evolving approach to understand marketing 

phenomena that are inherently difficult to measure.”35  

 

Derefter vil afhandlingen være underlagt en conclusive research, som kan betegnes som: 

 

”A research design characterised by the measurement of clearly defined marketing 

phenomena.”36 

 

I denne del vil jeg benytte en conclusrive research til at opstille specifikke research questions og 

hypoteser, som vil blive testet. Jeg vil være i stand ved hjælp af en kvantitativ undersøgelse 

senere i afhandlingen be- eller afkræfte disse hypoteser. 

2.5.1 Paradigme 
 
Indenfor marketing research er der to undersøgelsesparadigmer, som kan danne ramme om 

problemstillingen. Her er der tale om det interpretivistiske og det positivistiske paradigme37. 

Disse to paradigmer kan jeg tilskrive afhandlingen i den forstand, at det interpretivistiske 

paradigme danner rammen om min kvalitative del, mens det positivistiske er hensigtsmæssigt i 

min kvantitative del. Ydermere er de to paradigmer kendetegnet ved at være henholdsvis induktiv 

og deduktiv. Det vil sige, at jeg igennem min kvalitative undersøgelse (interpretivistisk) benytter 

mig af induktionsprincippet, hvor jeg forsøger at generere forståelse, mens jeg i den kvantitative 

undersøgelse (positivistisk) ved hjælp af den deduktive tilgang, prøver at konkludere noget på 

baggrund af teorien38. 

2.5.2 Kvalitativ undersøgelse 
 
Formålet med en kvalitativ undersøgelse er at få en dybere indsigt og overblik over den danske 

fitnessbranche, samt SATS’ position i forhold til konkurrenterne og deres opfattelse af fitness og 

wellness. Derudover er det vigtigt at få en forståelse for forbrugernes adfærd og deres 

præferencer på fitnessmarkedet. Via denne interpretivistiske tilgang kan jeg identificere de 

                                                 
35 Malhotra og Birks: Marketing Research, side 69 
36 Malhotra og Birks: Marketing Research, side 69 
37 Malhotra og Birks: Marketing Research, side 158 
38 Malhotra og Birks: Marketing Research, side 160-161 
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underliggende værdier hos forbrugeren. Denne del af afhandlingen er induktiv, fordi indsigterne 

fra de enkeltstående observationer og interviews bruges til generelle hypoteser om 

medlemmernes præferencer. 

2.5.2.1 Observationer 

 
Jeg har valgt at foretage to forskellige typer af kvalitative undersøgelser, der alle kan betragtes 

som primære data: dybdeinterviews og observationer. Observationerne39 foregik i feltet, hvor 

jeg studerede fænomenet i de sædvanlige omgivelser. Her observerede jeg dog primært 

forbrugerne under træning i centrene. Undersøgelsespersonerne, som i dette tilfælde er 

fitnessudøverne og personalet vidste i første omgang ikke, at de var genstand for en undersøgelse, 

hvorfor observationen var skjult. Denne kaldes en ikke-deltagende struktureret observation40. Jeg 

havde på forhånd udvalgt hvilke ting, der skulle observeres ud fra forskellige situationer. Her 

havde jeg valgt at være opmærksom på personalet og kvaliteten af deres service, indretningen i 

centrene, de forskellige maskiner og udstyr, kødannelser osv. Efter de første observationer, 

skiftede jeg over til en deltagende struktureret observation, hvor jeg oplyste flere af 

fitnessudøverne og personalet, at jeg foretog en kvalitativ undersøgelse. Dette for at stille korte 

relevante spørgsmål omkring fitnessbranchen, SATS og deres egene præferencer.  

 
Denne kvalitative metode, der er blevet brugt eksplorativt, har været gavnlig indledningsvist, da 

jeg på denne måde kunne studere fænomenerne i deres sociale sammenhæng. Derved fik jeg 

bekræftet og afkræftet nogen af mine antagelser om emnet idet jeg selv er medlem i fitnesscenter 

og træner jævnligt. Observationen gav en helhedsforståelse og en bedre fornemmelse af den 

problemstilling, jeg skulle undersøge i næste fase: dybdeinterviews41. 

2.5.2.2 Design af dybdeinterviews 

Efter erfaringen fra den generelle desk research og observationerne, blev en spørgeramme 

opstillet til et dybdeinterview42. Jeg kontaktede SATS og fik mulighed for at interviewe den 

marketingansvarlige Christian Skalborg. Dette interview blev optaget på lydbånd og bearbejdet 

                                                 
39 Malhotra og Birks: Marketing Research, side 283 
40 Malhotra og Birks: Marketing Research, side 283 
41 Malhotra og Birks: Marketing Research, side 207 
42 For spørgeramme til dybdeinterviewet se bilag 2 
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derigennem43. Derudover foretog jeg flere interviews med centerledere i mange af SATS’ 

træningscentre på Sjælland.  For at opnå et godt resultat opmuntrede jeg indirekte den enkelte 

respondent til at tilsidesætte sit i forvejen etablerede rationale og reflektere over deres egen 

forbrugeradfærd, på en måde, som de ikke tidligere er vant til. 

2.5.2.3 Dybdeinterviews 

 
Jeg valgte derudover at foretage adskillige dybdeinterviews med personer, som havde et 

medlemskab i et fitnesscenter. Interviewene var en kombination af semistruktureret og 

standardiseret interviews44. Den standardiserede interviewform lagde op til, at jeg fik svar på i 

forvejen gennemtænkte problemstillinger ved hjælp af en spørgeramme, hvorimod jeg gennem 

den semistrukturerede interviewform opnåede indsigt i uforudsete aspekter. Dybdeinterviewene 

lå i naturlig forlængelse af den øgede indsigt jeg opnåede gennem observationerne og den 

generelle desk research. Med dybdeinterviews kunne jeg opnå en dybere indsigt i 

problemstillingen end ved observationerne, som på mange måder begrænser en dyb indsigt i den 

enkelte respondents virkelighed45. Dybdeinterviewets styrke ligger netop i udforskningen af en 

mere veldefineret problemstilling. Disse bruges til at grave dybere ned i emnet og 

problemstillinerne, hvilket giver et mere nuanceret billede på et snævert men veldefineret 

område. Overordnet kan man sige, at de to kvalitative undersøgelsesmetoder er komplementære. 

Desk research og observationerne i feltet hjalp mig med at få en indsigt i fitnessmarkedet og 

erfaringer herfra blev brugt til at få størst mulig udbytte af dybdegående interviews. Disse to 

metoder udgør tilsammen et reliabelt grundlag for den videre analyseproces. Gennem disse to 

metoder, har jeg et godt udgangspunkt for at opnå konkret og målrettet vidensopbygning i forhold 

til besvarelsen af min overordnede problemformulering. 

 

Jeg foretog tre dybdeinterviews med personer, som har et medlemskab i et fitnesscenter46. For at 

få en variation i svarene, har jeg udvalgt et medlem fra hver enkelt af de tre store aktører på 

markedet, nemlig SATS, Fitnessdk og Fitness World. Nedenstående tabel er oversigt over 

deltagerne: 

                                                 
43 For transskriberet version af interviewet se bilag 3 
44 For spørgeramme til dybdeinterviewene se bilag 4 
45 Malhotra og Birks: Marketing Research, side 211 
46 For transskriberet version af interviewene se bilag 5, 6 og 7 
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2.5.3 Kvantitativ undersøgelse  
 
Dette kapitel vil omhandle afhandlingens kvantitative analyse. Kapitlet vil have fokus på den 

kvantitative analyses empiri, design af elektronisk spørgeskema, indsamlingsmetode, og til sidst 

undersøgelsens reliabilitet og validitet. 

2.5.3.1 Empiri 

 
Efter den kvalitative undersøgelse og behandling og fortolkning af de resultater, jeg fik efter mine 

observationer og dybdeinterviews (afsnit 6), som senere i afhandlingen skal danne grundlag for 

research questions og hypoteser, er det nu nødvendigt med en kvantitativ undersøgelse. Denne 

undersøgelse vil blive baseret på et spørgeskema, som kan afdække det informationsbehov, som 

research questions og hypoteserne lægger op til. Spørgeskemaundersøgelsen skal fungere som 

naturlig forlængelse af den kvalitative undersøgelse og skal fremskaffe viden omkring de 

væsentligste faktorer for, hvorfor folk vælger SATS frem for andre kæder og om de er tilfredse 

med den service de modtager. Denne information og viden skal senere i afhandlingen bruges til at 

give begrundede forslag og anbefalinger til, hvordan SATS kan forbedre og øge 

markedsføringsindsatsen mod de enkelte segmenter og målgrupper.  

2.5.3.2 Videnskabsteoretisk ståsted 

 
Min omfattende undersøgelse, der har kørt i to faser, har både haft interpretivistisk og 

positivistisk islæt. I den kvalitative undersøgelse benyttede jeg induktiv tilgang – interpretivistisk 

– hvor jeg gennem kvalitative undersøgelser i form af observationer og dybdeinterviews har søgt 

at klarlægge genstandsfelt og udforske mit teoriapparat47. 

 

                                                 
47

 Malhotra og Birks: Marketing Research, side 69 

Interviewpersoner Køn Alder Trænning om ugen 
SATS Kvinde 22 4-5 gange 
Fitnessdk Kvinde 25 3-4 gange 
Fitness World Mand 25 4-5 gange 

Tabel 3: Oversigt over deltagere til dybdeinterviews (egen tilvirkning) 
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For at kunne generalisere og komme med et beslutningsgrundlag vil jeg i denne del anlægge en 

deduktiv tilgang – positivistisk – hvor jeg gennem kvantitative målinger, i form af et 

spørgeskema henvendt til medlemmer hos SATS og andre fitnesskæder, får et indblik i hvad, der 

tillægges størst betydning ved en træningsoplevelse. Denne mere naturvidenskabelige og 

objektive tilgang sikrer mig, at min, eller de interviewedes subjektive holdninger ikke kommer til 

udtryk i samme omfang, som risikoen kan være ved alene at anvende en interpretivistisk tilgang.  

2.5.3.3 Spørgeskema undersøgelse 

 
For en kvantitativ undersøgelse er veltilrettelagt og veludført, er der to væsentlige forhold at tage 

højde for. Det første forhold vedrører design af spørgeskemaet, det andet er afviklingen af 

spørgeskemaundersøgelsen (indsamlingsmetoden). Netop disse to faktorer er vigtige, da de 

tilsammen har en væsentlig indflydelse på, hvordan spørgeskemaet bliver modtaget hos 

respondenten og mængden af data, der bliver indsamlet, og muliggør en senere kvantitativ 

undersøgelse. Disse to faktorer vil blive nærmere analyseret i de kommende to delafsnit48. 

2.5.3.4 Design af spørgeskema 

 
Til research questions og hypoteser er det vigtigt at designe et spørgeskema, der vil gøre det 

muligt at teste hypoteserne og samtidig gøre det muligt at besvare de opstillede research 

questions. Spørgeskemaet er således en sidste nedbrydning af den opstillede problemstilling, der 

ønskes undersøgt. Her er det væsentligt at holde sig for øje, at det, der præsenteres for 

respondenter skal være lettilgængeligt og letforståeligt. For at kunne designe et spørgeskema mest 

hensigtsmæssigt er det således vigtigt at forholde sig til hvem undersøgelsen henvender sig til49. 

Dette både hvad angår, hvordan respondenterne bliver spurgt omkring undersøgelsesobjekterne, 

men i høj grad også hvordan jeg har tænkt mig at komme i kontakt med respondenterne.  I min 

spørgeskemaundersøgelse har valget af undersøgelsesmetode haft væsentlig indflydelse på, 

hvordan jeg har opstillet spørgsmålene i spørgeskemaet og generelt, hvordan jeg har udformet 

spørgeskemaet50. 

 

                                                 
48 ”Differentiering af butiksdesign”, side 65 
49 Andersen: Den skinbarlige virkelighed, side 215 
50 ”Differentiering af butiksdesign”, side 66 
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Det, der har været karakteristisk for min kvantitative undersøgelse var, at jeg har valgt at udføre 

en elektronisk spørgeskemaundersøgelse ved hjælp af Internettet. Til at opstille et spørgeskema er 

en software, der hedder Enalyzer Solution System (ESS)51 anvendt. Dette program gør det muligt 

at overføre data til analyseprogrammet SPSS52, således jeg får mulighed for at behandle og 

analysere det indsamlede materiale. Spørgeskemaet er bygget op omkring bestemt type spørgsmål 

– lukkede spørgsmål – hvormed det f.eks. ikke var muligt for kunderne at svare på spørgsmål 

med egne ord, eller at angive en prioritering af forskellige parametre53. Det vil sige, der er til et 

hvert spørgsmål har været angivet et antal svarmuligheder, som respondenterne kunne vælge 

mellem. Der er blevet opstillet i alt 21 spørgsmål henført til de opstillede research questions og 

hypoteser, som jeg mener at kunne give svar på ved hjælp af de indsamlede data. Spørgsmålene 

er opstillede således, at det samme spørgsmål kan anvendes til at besvare op til flere hypoteser. 

Det skal derfor tydeliggøres, at de opstillede hypoteser ikke blot bliver accepteret eller forkastet 

efter én statisk undersøgelse. Jeg vil så vidt muligt søge at skabe en helhed ved brug af flere 

statistiske undersøgelser samt anvende min referenceramme til at skabe en helhedsforståelse, der 

kan give begrundede svar på hypoteserne. 

 
For at kunne måle de undersøgte parametre er skalering vigtig. Skalering er en udvidelse af 

målingen, som involverer skabelsen af en helhed, hvorpå de målte objekter er placeret54. Det 

refererer således til den måde, man gør undersøgelsesobjekterne målbare på, så de kan behandles 

statistisk. Der er anvendt nominal skala, til at belyse respondenternes køn, alder og beskæftigelse. 

Dette er fordi, disse spørgsmål kan karakteriseres som enten/eller spørgsmål. Yderligere er en 

balanced rating scala valgt, da denne hjælper med at få respondenternes holdninger til de emner, 

der tages op, hvad enten den er negativ eller positiv. Der vil således være en lige vægt af positive 

og negative svarmuligheder. Denne skala består for det meste af et vist antal af mulige 

svarmuligheder, hvor man kan klassificere svarmulighederne. Den anvendte skalatype i 

spørgeskemaet indeholder fem klassificeringspunkter, hvor man går fra det yderst til det inderst, 

mens neutralitet ligger i midten55. Denne skalatype kaldes fempunkts likert-skala56 og er nem at 

                                                 
51 www.enalyzer.dk 
52 SPSS er et program til håndtering af data til statistiske analyser. SPSS står for Statistical Package for the Social 
Sciences 
53

 Jensen & Knudsen: Analyse af spørgeskemadata med SPSS, side 15 
54 Jensen & Knudsen: Analyse af spørgeskemadata med SPSS, side 16 
55 Jensen & Knudsen: Analyse af spørgeskemadata med SPSS, side 17 
56

 Malhotra og Birks: Marketing Research, side 348 

http://da.wikipedia.org/wiki/Data
http://da.wikipedia.org/wiki/Statistisk
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konstruere. Essensen med likert-skalaen er, at den netop anvender ”non-comparative skalering”. 

Denne skalering er brugbar, idet den giver respondenterne bredere svarmuligheder, samt at den 

udviser neutralitet i form af svarmuligheden hverken/eller i midten. Man skal dog være 

opmærksom på, at de respondenter, som er i tvivl eller bliver tidspresset, kan være tilbøjelige til 

ofte at afkrydset i midten, hvilket muligvis vil forvrænge det korrekte billede af svarene. Derfor 

er ”ved ikke” muligheden tilføjet for at forhindre dette, hvorved jeg kan frasortere disse svar. 

 
Spørgeskemaets opbygning var også vigtig for at sikre, at medlemmerne blev fortrolige med 

anvendelsen af ESS. Derfor valget jeg at starte med nemme og generelle spørgsmål i 

begyndelsen, hvorefter jeg bevægede mig over til de mere holdningsbaserede spørgsmål. Hvad 

angår den sproglige fremstilling af spørgsmålene var jeg meget opmærksom på ikke at anvende 

fagudtryk, der ville give forståelsesvanskeligheder for respondenterne. 

 
For at få respondenterne til at tag stilling til de holdningsbaserede udsagn valgte jeg at formulere 

udsagnene med en klar positiv eller negativ holdning. Dette for, at respondenterne i større omfang 

skulle anvende alle fem klassificeringspunkter i intervalskalaen. For at sikre at respondenterne 

ikke blot udtrykte den samme holdning til alle udsagn, anvendte jeg en vekselvirkning mellem 

positive og negative udsagn. 

 
De ovenstående faktorer såsom: skalering, formulering af spørgsmålene, valg af softwareprogram 

osv., har alle en afgørende effekt på kvaliteten af spørgeskemaet og den foretagne undersøgelse. 

Dermed har en stillingtagen til disse været anset som en nødvendighed for at sikre validitet og 

reliabilitet af den efterfølgende kvantitative undersøgelse57. 

2.5.3.5 Indsamlingsmetode 

 
Valg af dataindsamlingsmetode afhænger af undersøgelsens formål, problemstilling samt den 

mængde af ressourcer og tid, man har til rådighed. Malhotra & Birks58 skelner mellem fire typer 

dataindsamlingsmetoder i kvantitative undersøgelse: personlige interviews, telefoninterviews, 

                                                 
57 For elektronisk spørgeskema se bilag 8 
58 Fra bogen Marketing Research af Malhotra & Birks 
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elektroniske interviews og post-interviews59. I denne afhandling benyttes elektroniske interview, 

hvor respondenterne skal besvare spørgeskemaet via et elektronisk link på Internettet60.  

 
For at sikre, at respondenterne kunne forstå spørgeskemaet, og for at det ikke skulle tage tag lang 

tid at besvare det, testede jeg mine spørgsmål blandt syv respondenter. Valget af testpersoner 

faldt på venner og bekendte for at opnå en sikkerhed om besvarelserne og for at sikre mig, at 

disse personer er medlemmer af et fitnesscenter. Denne pilotundersøgelse61 blev sendt ud via et 

link på email og havde til formål at teste to punkter: forståelse af spørgeskemaet og 

spørgeskemaet længde. Det viste sig, at alle syv testrespondenter havde nemt ved at forstå 

skemaet og længden passede helt fint, hvilket lå i gennemsnit på ca. ni minutter. Derfor blev 

ingen ændringer foretaget og jeg kunne opstille det endelige spørgeskema. 

 
Indsamlingsmetoden, som jeg har valgt at anvende i denne kvantitative undersøgelse er efter en 

tilfældig sandsynlighedsudvælgelse62.  Jeg valgte at benytte Facebook, hvor der blev udvalgt 

tilfældige respondenter. Her tilmeldte jeg mig en gruppe, der hedder ”SATS Danmark A/S”63, 

som har på nuværende tidspunkt 834 medlemmer. Da det er en fordel (dog ikke afgørende), at det 

er SATS medlemmer, der udfylder spørgeskemaet, så jeg en mulighed i at anvende denne gruppe. 

Sandsynligheden for at disse 834 personer er medlemmer i SATS er ret stor, idet de har valgt at 

trykke ”synes godt om” i gruppen. Facebook vurderes desuden som et brugbart medie, da flere 

aldersgrupper i dag har en profil derinde. Derudover blev linket til spørgeskemaet sendt ud via 

mit private netværk, på emails og andre elektroniske medier på Internettet. Jeg er interesseret i at 

få så mange respondenter til at besvare spørgeskemaet som muligt, da dette vil give en mere 

nøjagtige billede af populationen. Derfor har spørgeskemaet været åben for mulige besvarelser 

over en længere periode. 

2.5.3.6 Reliabilitet 

 

                                                 
59 Malhotra og Birks: Marketing Research, side 267 
60 Malhotra og Birks: Marketing Research, side 271 
61 Malhotra og Birks: Marketing Research, side 345 
62 Malhotra og Birks: Marketing Research, side 415 
63 Se bilag 1 med printscreen af Facebook gruppen 
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Reliabilitet kan beskrives som målingens pålidelighed64. Det er et udtryk for, hvor stabile mine 

målinger er, dvs. om de er fri for tilfældige målefejl. Disse tilfældige målefejl eller ”measurement 

errors”65 kan påvirke statistiske analyser og dermed gøre det, alt andet lige, svære at opnå 

signifikans. En væsentlig kilde til målefejl kan findes i tvetydige eller uklare formuleringer eller 

ordvalg i spørgsmål eller svarkategorier. Respondenten kan være i tvivl omkring formuleringen af 

et spørgsmål og derfor ”tilfældigt” gætter sig frem til meningen og fortolkningen af spørgsmålet.  

For at mindske disse fejl, er spørgsmålene i spørgeskemaet prøvet så vidt muligt at være 

grammatisk enkle og letforståelige, således respondenterne ikke kommer i tvivl omkring 

formuleringen og derfor ikke svarer helt tilfældigt. Selvom der blev foretaget en test af 

spørgeskemaet, en pilotundersøgelse, for at undgå misforståelser, kan det aldrig undgås, at nogle 

respondenter fortolker spørgsmålene anderledes end tiltænkt. Dette giver et måleproblem, da 

undersøgelsen blev foretaget online på Internettet og respondenterne derfor ikke har haft 

mulighed for at få en uddybning på et bestemt spørgsmål. Dette vil føre til tilfældige fejl eller 

”random errors”66, men ved at have svarkategorier i spørgeskemaet, kan man mindske disse fejl. 

Svarkategorier kan lette fortolkningsarbejdet for respondenterne, da det udelukker mange andre 

svarmuligheder og derfor kun skal fokusere på enkelte svar. En evig tilbagevendende fejlkilde er 

”trembling hand”67, hvor respondenten læser spørgsmålet, forstår svarkategorierne og agter at 

svare sandfærdigt, men på trods af dette afmærker forkert svarkategori uden selv at bemærke det. 

I forlængelse af dette er, at man ikke kan kontrollere om respondenten afkrydser sine rigtige 

meninger i spørgeskemaet. Måske mener respondenten en ting, men føler, at det ikke er den 

korrekte mening at have, og derfor afkrydser et andet felt. Det er derfor forsøgt at afhjælpe dette 

problem ved at anvende holdningsneutrale spørgsmål.      

2.5.3.7 Validitet 

 
Validitet er et udtryk for målingens gyldighed og beskriver, i hvor høj grad mine målinger rent 

faktisk måler det, jeg havde hensigt at måle68. Reliabilitet er, som nævnt tidligere, en 

forudsætning for opnåelse af valide målinger, eftersom der ikke kan tales om præcise målinger, 

hvor disse er præget af tilfældigheder. Validitet afhænger derudover også af relevans. 
                                                 
64 Jensen & Knudsen: Analyse af spørgeskemadata med SPSS, side 20 
65 Malhotra og Birks: Marketing Research, side 356 
66 Malhotra og Birks: Marketing Research, side 357 
67 Malhotra og Birks: Marketing Research, side 356-357 
68 Jensen & Knudsen: Analyse af spørgeskemadata med SPSS, side 21 



Rasin Zind Side 31 af 141

Relevansbegrebet behandler spørgsmålet om, hvorvidt de indsamlede data kan belyse 

afhandlingens problemstillinger. For at sikre et validt grundlag for undersøgelsen, er der valgt at 

inkludere både et interpretivistisk og positivistisk islæt med det formål at opbygge gyldig og 

relevant viden. 

 
På baggrund af den ovennævnte diskussion af undersøgelsen realibitet og validitet kan det 

konkluderes, at jeg i stor udstrækning har taget højde for de nævnte faktorer. De anbefalinger jeg 

vil fremkomme med senere i afhandlingen, vil derfor være underbygget og velargumenteret både 

fra et metodisk, men også et teoretisk velfunderet grundlag. 

3. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE 
 
SATS er Nordens førende træningskæde med over 140 træningscentre i Norge, Sverige, Danmark 

og Finland69. Heraf er størstedelen - 106 centre - 100 procent ejet af SATS, og resten drives på 

franchise- og licensbasis. SATS er at finde i ca. 30 byer i de skandinaviske lande. Fundamentet til 

SATS blev lagt i Norge i 1995, og konceptet er siden blevet spredt til de øvrige nordiske lande 

gennem markedsledende aktører i Sverige, Danmark og Finland. SATS har ca. 230.000 

medlemmer fordelt på de SATS-ejede centre, og ca. 60.000 medlemmer på franchise- og 

licenscentrene. Licenscentrene, som udelukkende findes i Norge, drives under firmanavnet 

Spenst. De SATS-ejede centre har ca. 11 millioner besøg pr. år og deres udbud af 

træningsprodukter er dertil det største i Norden.  

I Danmark overtog SATS den førende træningskæde Form & Fitness i år 200070 og SATS 

Danmark A/S er i dag ejet af TryghedsGruppen. Der er 12 fitnesscentre i landet, hvoraf 11 er i 

Københavnsområdet og ét ligger i Århus. SATS tilbyder forskellige træningsformer og det er op 

til kundens ønsker og behov at finde det program, der passer bedst. Programmerne strækker sig 

fra personlig træning over individuel træning til gruppetræning. Da kæden lægger stor vægt på, at 

hele familien skal kunne træne sammen, så har SATS også forskellige træningsprogrammer for 

både børn, unge, forældre, nybegyndere og øvede. Udover træning og motion tilbyder SATS også 

KostCoach, der kan hjælpe til med at holde styr på kosten. 

 

 
                                                 
69 www.sats.com 
70 www.sats.com 
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3.1 Organisationsstruktur 
 
SATS Danmark A/S beskæftiger ca. 750 ansatte medarbejder er syv personer tilknyttet 

hovedkontoret som befinder sig på Østerbro i København. Hvert center har en ansvarlig chef som 

står for økonomien og driften. De 12 centre er opdelt i to distrikter med hver deres distriktchef, 

som er i kontakt med centerlederne ude i de forskellige centre. De to distriktchefer forestår 

kontakten til den Adm. direktør i Danmark, som hedder Leif Christensen. De fire skandinaviske 

lande har hver især en Adm. direktør, der hører ind under den konstituerede koncernchef for 

S.A.T.S. Group, som hedder Dag W. Lee. SATS’ organisationsstruktur kan beskrives som en flad 

struktur71, da denne er kendetegnet ved få eller i det ekstreme tilfælde ingen mellemledelse, 

således at de ansatte rapporterer direkte til den øverste ledelse. En flad organisationsstruktur er 

karakteriseret ved, at hver enkelt medarbejder har stor indflydelse og ansvar for egen 

arbejdsområde.  

 

 
 
 

Figur 2: SATS’ organisationsstruktur (egen tilvirkning)72 

                                                 
71 Jacobsen og Thorsvik: Hvordan organisationer fungerer, side 103 
72 Egen tilvirkning inspireret af SATS’ annual report 2009 
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Regnskab Danmark SATS 
Nøgletal 2009 2008 
Afkastningsgrad (%) 4 5 
Soliditetsgrad (%) 27 34 
Forrentning af egenkapital (%) 8 19 

3.2 Økonomi 
 
SATS’ økonomi vil i det kommende afsnit blive belyst for at se den udvikling virksomheden har 

gennemgået de seneste år. For at kunne sætte SATS’ finansielle performance i perspektiv vil jeg 

analysere nøgletallene. Nedenstående tabel er regnskabet 2008 og 2009 for SATS i de nordiske 

lande. 

 

Tabel 3: Oversigt over SATS’ økonomiske situation73 

 

Det er meget tydeligt, at SATS klarer sig bedst på det svenske og norske marked. Det 

økonomiske resultat er blevet forbedret for virksomhederne i både Sverige og Norge. I Finland er 

resultatet stabilt, mens Danmark oplever en vis tilbagegang. Dette kan skyldes mange forskellige 

faktorer, men den primære grund skal nok findes i den forøgede konkurrence på det danske 

marked, hvor Fitness World er trængt ind med lave priser. Ud fra disse tal kan jeg beregne 

afkastningsgrad, soliditetsgrad og forrentning af egenkapital, som det ses i nedenstående tabel. 

 

 
 
 

 

 

Tabel 4: SATS’ økonomiske nøgletal 

 

                                                 
73 Tabellen taget fra SATS’ annual report 2009 

  
     Sverige 

  
Norge 

  
Danmark 

  
Finland 

  
I alt 

  

TSEK 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Driftsindtægter 495 112 401 638 515 693 495 147 157 049 164 576 61 583 61 888 1 229 437 1 123 249 

Driftsresultat inden 
af- og nedskrivninger 
(EBITDA) 88 725 69 014 83 366 65 282 1 321 14 682 – 6 562 – 6 073 168 850 142 905 

Afskrivninger – 27 272 – 22 607 – 23 087 – 22 675 – 9 175 – 8 788 – 4 322 – 5 229 – 63 856 – 59 299 

Driftsresultat (EBIT) 61 453 46 407 62 279 42 607 – 7 854 5 894 – 10 884 – 11 302 104 994 83 606 

Finansielle indtægter         13 954 5 676 

Finansielle omkostninger         – 22 526 – 31 221 

Skat på årets resultat         – 31 676 – 10 840 

Årets resultat 61 453 46 407 62 279 42 607 – 7 854 5 894 – 10 884 – 11 302 64 746 47 221 
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Afkastningsgrad 

Afkastningsgraden (resultat før renter/samlet kapitalanvendelse x 100) viser virksomhedens evne 

til at forrente den investerede kapital74. SATS’ afkastningsgrad har fra 2008 til 2009 en negativ 

tilbagegang fra 5 % til 4 %. Selvom det kun er et fald på 1 %, er det generelle niveau meget 

utilfredsstillende. Det tyder på, at fitnessmarkedet har udviklet sig lidt anderledes end hvad SATS 

forventede i starten af regnskabsåret. Igen her kan Fitness World være hovedårsagen, idet de haft 

en rivende udvikling siden 2005 og har dermed stjålet mange medlemmer. 

 
Soliditetsgrad 

Soliditetsgraden (egenkapital/samlet kapitalfremskaffelse x 100) siger noget om virksomhedens 

evne til at bære tab, og er samtidig et udtryk for hvor stor en del af virksomhedens aktiver der er 

selvfinansieret75. SATS’ soliditetsgrad er faldet en smule fra 2008 til 2009, men den er stadig på 

et ret acceptabel niveau der indikerer, at SATS står godt i forhold til at bære tab; ydermere 

indikerer det at virksomheden, alt andet lige, ikke skylder en masse penge, og er mere eller 

mindre selvfinansieret.  

 

Forrentning af egenkapital 

Egenkapitalens forrentning (ordinært resultat/egenkapitalen x 100) belyser virksomhedens evne 

til at generere overskud på den investerede kapital76. I den toårige periode er SATS’ 

egenkapitalforrentning faldet til et meget lavt niveau på 8 %. SATS’ ejerkreds må anse 

forrentningen af egenkapitalen for meget lav og kan forbedre denne ved øget nettoomsætning, 

større omkostningsstyring og øget indtjening 

3.3 SATS’ nuværende parametermix 
 
I dette afsnit vil vi give et billede af, hvordan SATS nuværende parametermix77 ser ud. Måden 

hvorpå SATS. kan differentiere sit produkt er kompleks, idet SATS. leverer en serviceydelse 

frem for et decideret produkt. Mulighederne, hvorpå SATS kan differentiere sig, opstår som følge 

                                                 
74 Petersen & Plenborg: Regnskabsanalyse for beslutningstagere, side 150 
75 Elkjær og Hjulsager: Årsrapport og virksomhedsanalyse, side 276 
76 Elkjær og Hjulsager: Årsrapport og virksomhedsanalyse, side 243 
77 Jobber: Principles and practice of marketing, side 18 
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af deres sammensatte parametermix, hvor SATS selv kan justere og optimere parametrene 

product, price, place, promotion, people, physical evidence samt processes78. 

3.3.1 Product 
 
SATS’ produkt er nøgternt set serviceydelsen fitnesstræning. Således tilbyder SATS traditionelle 

fitnessaktiviteter, der generelt udgør fitnessbranchens kerneprodukter79, navnlig de to 

overordnede hovedkategorier indenfor fitnesstræning: den muskelopbyggende styrketræning og 

den kredsløbsorienterede konditionstræning80. Under de to hovedkategorier findes en lang række 

konkrete træningsformer, som både kan organiseres på hold og i individuelt regi. Styrketræning i 

fitnessmaskiner, aerobic, spinning og kondiløb på løbebånd er de mest velkendte aktiviteter. 

SATS tilbyder fitnesstræning i form af deres medlemskaber i forskelle afskygninger tilpasset 

forbrugernes alsidige karakteristika og behov, således at forbrugerne kan vælge et medlemskab, 

som netop passer med deres individuelle ønsker. Medlemskaberne tilbyder dog samme 

kerneydelse, og det er således serviceniveauet, faciliteter og tilbud, der adskiller medlemskaberne 

fra hinanden. På samme vis er det omgivelserne, der adskiller SATS fra konkurrenterne, eftersom 

kerneydelsen nogenlunde tilbydes ensformigt i hele fitnessbranchen. Følgelig er en stor del af 

SATS’ fokusområde deres services og fysiske rammer, der givetvis udgør en mere gunstig måde 

at differentiere sig på. Det drejer sig f.eks. om træningsvejledning, personlig træning, 

holdtræning, omklædningsforhold mv81.  

Ved Individuel Træning træner kunden på egen hånd ved brug af centrets træningsudstyr. Til 

denne form for træning tilbyder S.A.T.S. træningsvejledning til kædens medlemmer. Ved hjælp 

fra en træningsvejleder kan det enkelte medlem få gode råd og vejledning til, hvordan personen 

kan opnå sine målsætninger og samtidigt få planlagt træningen i forhold til sine andre 

hverdagsaktiviteter. 

Gruppetræning tilbydes i mange forskellige former. Medlemmerne kan vælge forskellige 

programmer på forskellige niveauer alt efter lyst og behov. Gruppetræningen er for både unge og 

ældre, nybegyndere og entusiaster. Gruppetræningen kan forekomme i sal, på cykel, udendørs 

                                                 
78 Hollensen: Global Marketing, side 415-416 
79 Søndersted-Olsen: Marketing håndbogen, side 51 
80 www.idan.dk ”Overblik over den danske fitness-sektor”, side 10 
81 www.sats.com 

http://www.idan/
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eller i vand. For medlemmer der har lidt svært ved at finde motivationen, kan disse programmer 

være en god hjælp til at komme i gang. 

Personlig Træning giver medlemmerne mulighed for at få en støtte udover det sædvanlige. Denne 

træningsform knytter en træner til det enkelte medlem, som kan hjælpe personen med at opnå 

sine mål gennem målrettede træningsprogrammer og kostrådgivning. Den personlige træner er 

med ved hver træning og under hele træningen for at sikre, at medlemmet udfører øvelserne 

korrekt og for at motivere medlemmet til at yde sit bedste hver gang. 

SatsKids er gruppetræning for børn i alderen 4-5 år og 6-7år. Her bliver der lagt vægt på, at det 

skal være sjovt og at børnene samtidigt kan udvikle sig, når det kommer til motorik og kreativitet. 

Dette program varer otte uger, hvor der bliver trænet én gang om ugen. Børnene skal i en tidlig 

alder forstå, at en fysisk aktiv livsstil vil gavne dem resten af livet. Programmet er primært startet 

op for at give børnefamilier mulighed for at træne under samme tag. Programmet tilbydes også 

kun til medlemmernes børn. 

Træning I En Fart er for den travle person, som har svært ved at finde tid i hverdagen til træning 

grundet familie, karriere osv. Her tilbyder S.A.T.S. korte og effektive træningsprogrammer på 

primært en halv times tid. Dette program kan også kombineres med Personlig Træner 

programmet, så medlemmet kan træne individuelt og samtidigt få motivation fra en støttende 

person. 

Tour de SATS er en slags udfordring for medlemmerne. Programmet går ud på at gennemføre 30 

cykeltimer i løbet af 12 uger og på den måde kan man være med i konkurrencen om at vinde en 

masse forskellige præmier.  

KostCoach er til de medlemmer, der udover træningen også har fokus på at spise sundt82.  

3.3.1.1 Positioneringskort 

 
Ud fra mine kvalitative interviews og de indtryk, jeg har fået deraf, har jeg inddelt hele markedet 

for fitness og velvære i nedenstående positioneringskort83. Det er gjort for at give et billede af 

SATS’ placering i forhold til branchens andre fitnessaktører, hvad enten de er primære, 

sekundære eller tertiære konkurrenter. 

                                                 
82 www.sats.com 
83 Kotler & Hansen: Marketing Management, side 369 
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Figur 3: Positioneringskort (egen tilvirkning) 

 
Figur 3 viser positioneringen af de respektive udbydere på markedet. SATS er moderne 

fitnesskæde med veludstyrede centre og alsidige tilbud. Fitness World er uden wellness, og 

fokuset ligger direkte på fitness, der sker med gennemsnitlige maskiner, og uden at det er 

idealistisk. Fitnessdk positionerer sig som en fitnesskæde, der har alsidige tilbud og har fokus på 

wellness. Udover disse tre store aktører, findes også andre fitnesscentre på markedet, såsom Ny 

Form84 og andre lokale centre. Derudover eksisterer Arndal Spa & Fitness85, som er et meget 

eksklusivt fitnesscenter, der har deres hovedfokus på velvære og højt serviceniveau samt fokus på 

luksus og personlighed i deres eneste center D’Angleterre86. Ny Form, Arndal Spa & Fitness og 

de lokale centre kan betragtes som værende SATS’ tertiære konkurrenter, da de ikke er større 

fitnesskæder, hvorfor de ikke er medtaget på positionskortet. Disse fitnesscentre kan kun 

konkurrere med SATS’ lokale centre og ikke selve koncernen SATS. 

3.3.1.2 Product Life Cycle 

 
Et produkt har et livsforløb på et bestemt marked, der traditionelt kan inddeles i fire faser87. Alle 

produkter har en vis levetid eller livscyklus på markedet, og derfor har SATS forskellige opgaver 

at tage sig af i forskellige faser af levetiden. Fitnessbranchen har været introduceret i lang tid, 

men først for få år siden har der været fokus på livsstil og velvære. Dette har fået virksomhederne 

                                                 
84 www.nyform.dk 
85 www.arndalspa.dk 
86 www.dangleterre.dk 
87 Søndersted-Olsen: Marketing håndbogen, side 197 
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til at ændre koncept og strategi for at skabe endnu mere vækst. På grund af dette og det faktum, at 

flere og flere generelt dyrker mere sport og motion end førhen jf. afsnit 2.1, har fitnessbranchen 

undergået en markant og fremfarende udvikling. Der er rigtig mange udbydere af samme 

serviceydelse, hvilket intensiverer konkurrencesituationen, men samtidig tiltrækker 

fitnessbranchen flere og flere medlemmer. Derfor befinder SATS sig et sted mellem vækst- og 

modningsfasen88. Da branchen stadig tiltrækker flere forbruger til samtidig med den øgede fokus 

på fitness som motionsform er fitness endnu ikke modnet helt endnu. På den anden siden er 

konkurrencen blevet intensiveret mellem eksisterende aktører på markedet, hvorfor vækstfasen 

kan være overstået. Imidlertid er der stadig markedsandele at kæmpe om for større fitnesskæder, 

hvorfor jeg mener, at fitnessmarkedet stadig er at finde i en vækstfase. 

3.3.1.3 EFU-modellen 

 
For nærmere at kunne belyse, hvilken betydning SATS’ ydelser har for forbrugerne, udarbejdes 

en EFU-model89. Denne hjælper med at se ydelsen fra forbrugerens synspunkt og er en kort 

opsummering af forbrugernes købemotiver. Modellen behandler ikke det konkurrencemæssige 

aspekt, men fokuserer udelukkende på kerneydelsen fitness, og de behov den opfylder.  

Egenskaber Fordele Udbytte 

Motions- og wellnessfaciliteter Selviscenesættelse Image 

  Øget sundhed God fysisk form 
  Identitetsskabende fællesskab Bedre velvære 
  Individualitet  God samvittighed 

Tabel 5: EFU-model over SATS’ produkter (egen tilvirkning) 

 

EFU-modellen er brugbar i forbindelse med at finde det optimale marketingbudskab og for bedst 

muligt at kunne optræde appellerende overfor nuværende og potentielle medlemmer. 

3.3.2 Price 
 
Til at konkretisere SATS’ nuværende prisstrategi sammenlignes deres prisniveau med 

markedspriserne. Den umiddelbare prisstategi er competitor-based90, hvilket fremkommer af den 

                                                 
88

 Søndersted-Olsen: Marketing håndbogen, side 60 
89 Søndersted-Olsen: Marketing håndbogen, side 61-62 
90

 Søndersted-Olsen: Marketing håndbogen, side 192 
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overordnede generiske strategi, differentiering91. I denne strategi sammenholdes virksomhedens 

produktkvalitet og image med konkurrenternes.  

 

 

 

Tabel 6: Oversigt over priser hos aktørene på markedet (egen tilvirkning)92 

 

Den service, som især SATS og Fitnessdk leverer, er på mange måder sammenlignelig, og det 

samme gør sig gældende for deres priser. Fitness Worlds priser er markant lavere sammenholdt 

med de andre aktører, hvilket skyldes deres generelle forretningskoncept som markedets 

omkostningsminimerende fitnessudbyder, der i særdeleshed adskiller sig fra Fitnessdk93. SATS 

sammenholder oftest deres forretningskoncept med Fitnessdk ud fra både pris og kvalitet, hvilket 

understreger SATS’ nuværende prisstrategi som competitor-based. Prisen vil, udover rene 

økonomiske forhold, også have indflydelse på forbrugernes opfattelse af SATS. Det er vigtigt, at 

forbrugerne føler en sammenhæng mellem den pris, de betaler, og kvaliteten af den service, de 

modtager. At SATS både befinder sig over og under konkurrenternes pris medfører fordele og 

ulemper fra begge udgangspunkter. Den højere pris set i forhold til Fitness World kan afskære 

enkelte segmenter, der ønsker lave udgifter. Omvendt kan den lavere pris fremføre SATS som et 

mindre celebert fitnesscenter, hvilket strider imod SATS overordnede koncept.  

Når man melder sig ind i SATS har kunden mulighed for at vælge imellem forskellige 

medlemskaber alt afhængig af ens behov. Er man bosiddende i nærheden af et center og derfor 

kun ønsker at benytte sig af dette center kan et Bronze medlemskab tegnes. Dette giver 

medlemmet mulighed for at træne ubegrænset i det pågældende center mod en månedlig ydelse af 

369 kr. Er man studerende og har lyst til at træne i SATS koster et Student medlemskab 299 kr. 

pr. måned. For den forbruger, som ikke kan holde sig til et enkelt center, men som derimod godt 

kan lide at skifte træningsomgivelser, tilbyder SATS et Gold medlemskab. Dette giver personen 

mulighed for at træne i alle centre landet over mod en månedlig ydelse på 399 kr. Ved alle 

                                                 
91 Søndersted-Olsen: Marketing håndbogen, side 169 
92 Priserne er taget fra aktørernes hjemmesider  
93 Mere herom under ”Konkurrentanalyse” afsnit 5.1 

  Pris pr. måned Indmeldelsesgebyr  
SATS 369 kr. 249 kr. 
Fitnessdk 399 kr. 299 kr. 
Fitness World  229 kr. 299 kr. 
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medlemskaberne opkræves der et indmeldelsesgebyr på 249 kr. Ønsker et medlem en personlig 

træner koster dette 450 kr. pr. time94. 

3.3.3 Place 
 
Distribution er den fysiske flytning af et produkt fra producenten til slutbrugen95, men eftersom 

SATS kerneprodukt er en serviceydelse, der kun tilbydes i det fysiske fitnesscenter, er 

afsætningskæden meget kort og simpel. SATS er således ikke afhængig af mellemled, og det vil 

ikke være aktuelt at tale om distributionsform. Place herunder beliggenhed er for SATS meget 

vanskeligt at ændre på. Den eneste måde, hvorpå man kan ændre beliggenhedsfaktoren, er at 

etablere nye centre – enten gennem opkøb eller nybygning. I hovedstadsområdet er markedet 

snart mættet med fitnesscentre, idet nye centre lystigt er blomstret op i de seneste år96. 

Fitnesskæden SATS er med sine 140 centre i Skandinavien stærkt repræsenteret i de fire 

skandinaviske lande. Udover at være stærkt repræsenteret, ligger centrene godt fordelt i de fire 

lande, hvilket gør det praktisk for medlemmerne at træne, da de vil kunne finde et center i 

nærheden97. Centrerne ligger som regel placeret centralt i forhold til de forskellige bydele de 

befinder sig i. I Danmark har SATS’ fokuseret deres distribution i Københavnsområdet, hvor de 

har hele 11 centre, hvorfor distributionen kan bestegnes som intensiv98. For at de skal være 

lettilgængelige for forbrugerne er centene beliggende ved trafikerede vej og indkøbscentre, hvor 

der i forvejen kommer mange mennesker. Derudover vil der være gode parkeringsforhold. En 

anden vigtig parameter ved placeringen af centene er forbrugernes opfattelse af SATS. Derfor er 

virksomheden interesseret i strategiske beliggenheder, idet dette kan påvirke deres image. Ved at 

være placeret i midtbyen med andre vigtige indkøbscentre og virksomheder, i modsætningen til f. 

eks. være ude på landet, vil SATS på den måde også pleje deres image. 

3.3.4 Promotion 
 
Da fitnessmarkedet er i hastig fremgang, vokser antallet af potentielle kunder markant, hvorfor 

det også er væsentligt at promovere sig selv overfor forbrugerne ved at være synlige og skabe 

præferencer samt opfattede forskelle fitnesscentrene imellem. Dette har selvfølgelig stor 
                                                 
94 www.sats.com 
95 Jobber: Principles and practice of marketing, side 643 
96 Mere herom under ”Virksomhedens konkurrencemæssige situation” afsnit 5 
97 www.sats.com 
98 Jobber: Principles and practice of marketing, side 644 
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betydning for fitnesskæderne, hvilket har resulteret i en aktiv promotion indsats i fitnesssektoren. 

SATS har gennem de senere år stået i skyggen af deres konkurrenters markedsføring. Dette 

skyldes primært to markedsføringskampagner, som Fitness World og Fitnessdk har ført i år 2007. 

Fitness World skabte furore, da de lancerede kampagnen ”Min krop, 199/md. – ingen binding”99, 

der fremviste en nøgen sammenoverbøjet kvinde. Fitness Worlds budskab kunne uden tvivl 

mistolkes, og som følge af protest fra især det kvindelige køn, trak Fitness World kampagnen 

tilbage. Mængden af publicity denne reklame medførte var dog ganske betydelig og 

overskyggede let SATS’ medieindsats i samme periode. Derudover har Fitnessdk ført en meget 

vellykket reklame kaldet ”5 kr. pr. kilo – din vægt værd i guld”100. Kampagnen indebar, at man 

kunne få rabat proportionelt med ens vægt og har siden vundet Danske Reklameforbunds pris for 

en af årets mest effektive reklamer. Konkurrenters massive mediedækning har i den grad 

overskygget SATS’ promotion indsats. SATS har anvendt promotion i mindre omfangsrige 

afskygninger end konkurrenterne. Denne problemstilling er SATS dog klar over, men ikke desto 

mindre vælger SATS en passiv marketingattitude, hvor kun minimale foretagender er set. SATS 

har forsøgt at trække forbrugeren til fitnesscenteret ved brug af promotiontiltag som annoncer på 

Internettet, plakater på busser og busstopsteder og små flyers på caféer og lign. samt omtale på 

anden vis. Plakaterne har gennem tiden været synlige i gadebilledet rundt omkring i midtbyen. 

Udover busserne og busstopstederne, har plakaterne været ophængt ved befærdede punkter, vist 

ved store begivenheder og trykt i forskellige aviser og blade. Derudover har SATS flere 

samarbejdsaftale med diverse virksomheder således, at medarbejderne i disse brancher helst vil 

vælge SATS, som deres foretrukne træningscenter. Et godt eksempel på sådan en 

samarbejdsaftale er blevet lavet med Dansk Supermarked101. Inden for fitnessbranchen er 

fitnessudbyderne meget afhængige af deres medlemmers omtale, eftersom mange forbrugere 

bliver influeret af venner og bekendte, når der skal vælges fitnesscenter102. Ydermere anvender 

mange fitnesskæder, herunder SATS, Facebook på Internettet, hvor de har fansider og grupper103. 

Medlemmerne kan trykke sig ind og diskutere forskellige emner inden for bestemte områder, 

hvilket involverer forbrugeren, og derfor bliver eksponeret over for fitnesskæderne. 

                                                 
99 Jyllands-Posten 19. september 2007: “Fitness-kæde ændrer sexet reklame” 
100 Politikken 4. januar 2008: ”Januarpriskrig på fitness” 
101 www.sats.com 
102 Mere herom under ” Afrapportering af den kvantitative analyse” afsnit 8 
103 SATS’ Facebook gruppe er vedlagt bilag 1 
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3.3.5 People 
 

SATS benytter i øjeblikket people parameteren aktivt for at differentiere sig fra 

konkurrenterne104. Receptionisterne tager pænt imod alle besøgende, hvilket er utrolig vigtigt for 

at imødekomme og tiltrække potentielle medlemmer. Førstehåndsindtrykket kan udgøre et 

essentielt element i købsbeslutningsprocessen. Derudover vil et imødekommende 

medarbejderhold kunne fastholde de nuværende medlemmer ved at sprede en behagelig 

atmosfære, der kan få medlemmerne til at føle, at de hører til hos SATS. Som medlem vil man 

automatisk støde på SATS’ mange forskellige instruktører105. Fælles for alle instruktørerne er, at 

de alle som minimum har en velanset fitnessinstruktøruddannelse. SATS har sin egen skole, hvor 

de uddanner fitnessinstruktører, cykelinstruktører og personlige trænere. Skolen er delt i to, en 

intern og ekstern afdeling. Den interne skole er for ansatte hos SATS, mens medlemmer og andre 

kan købe en uddannelse i den eksterne afdeling106. Veluddannede instruktører signalerer 

sikkerhed og tryghed og vil kunne skabe tillid hos forbrugerne. 

3.3.6 Physical evidence 
 
Physical evidence er endnu en vigtig parameter, som SATS. kan differentiere sig på107. Primetime 

hos et fitnesscenter er mellem klokken 16-20, hvor mange medlemmer kommer direkte fra 

arbejde i bil. For mange vil det være ubelejligt ikke at kunne parkere bilen i nærheden af 

fitnesscenteret, og denne faktor er ofte årsagen til, at kunder vælger et fitnesscenter fra. Netop på 

dette område har SATS en fordel i form af deres omfangsrige parkeringsforhold. Udover 

parkeringsforholdene vil fitnesscenterets inventar selvfølgelig også være af stor betydning for 

SATS’ konkurrencesituation. SATS er på baggrund af deres omfang et meget rummeligt center, 

hvoraf træningsudstyret kan placeres med god afstand fra hinanden, hvilket bevirker, at 

medlemmerne kan træne for sig selv. Dertil gør SATS meget ud af hygiejne og generelt at skabe 

en hyggelig atmosfære ved at dekorere centeret med stearinlys og dæmpet belysning i 

receptionen, hvormed mange af medlemmerne finder det behageligt at færdes i centeret. 

                                                 
104 Interview med Christian Skalborg. Transskriberet version af interviewet er vedlagt bilag 3 
105 Interview med Christian Skalborg. Transskriberet version af interviewet er vedlagt bilag 3 
106 Interview med Christian Skalborg. Transskriberet version af interviewet er vedlagt bilag 3 
107 Jobber: Principles and practice of marketing, side 816 
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3.3.7 Processes 
 
Proces parameteren benytter SATS til at skabe et velfungerende flow i fitnesscenteret. 

Virksomheden holder fitnesscentrerne åbent for deres medlemmer fra tidlig morgen til sen aften 

for at tilgodese fitnessbrugernes fleksible træningsmuligheder og for at skabe det bedst mulige 

flow i fitnesscenteret. Derudover tilbyder SATS holdtræning både om formiddagen og 

eftermiddagen108. Medlemmer, der træner om formiddagen, vil sjældent komme igen senere på 

dagen og omvendt, hvilket bevirker, at fitnesscenteret ikke overrendes i primetime. Endeligt har 

SATS et brugervenligt log-in system, der bevirker, at medlemmerne selv kan registrere sig i 

fitnesscenteret, reservere holdtræning, afmelde reservationer mm. Mange af disse funktioner kan 

medlemmerne yderligere foretage hjemmefra over nettet. 

3.4 Internationaliseringsproces 
 

SATS har nu eksisteret i 16 år, hvor de åbnede det allerførste fitnesscenter i Norge i 1995. 16 år 

efter har de spredt sig over hele Skandinavien med over 140 centre. 

Internationaliseringsprocessen startede i 1998, tre år efter grundlæggelsen, da man besluttede sig 

for at starte op på det svenske marked. Senere hen har virksomheden også erobret det finske og 

danske fitnessmarked. SATS’ internationaliseringsproces kan altså bedst beskrives ved Uppsala 

modellen109, da man, efter man har opnået store markedsandele på det norske marked, har 

bevæget sig stille og roligt ud på udenlandske markeder.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
108 www.sats.com 
109 Hollensen: Global Marketing, side 63 
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4. OMVERDENSANALYSE 
 
Omverdenen er vigtig at analysere, idet udefrakommende omstændigheder og impulser danner de 

centrale markedsforhold. Eksterne faktorer kan SATS ikke selv påvirke, men fitnesskæden skal 

dog være opmærksomme på sit marketingmiljø for at kunne imødekomme og udnytte 

indtrædende muligheder og for at kunne minimere potentielle trusler. Omverdenen har således 

stor betydning for afsætningen af et produkt og virksomhedens strategiske position på lang sigt. 

Til at beskrive omverdenen anvendes Akers fem punkter også kaldet PEST modellen110. 

4.1 Political/legal forces 
 
Nutidens fokus på sundhed og kampen mod folkesygdomme såsom fedme fremhæves særdeles af 

politiske og legale markedskræfter. Forkert kost, manglende motion og for mange smøger koster 

det danske og europæiske samfund milliarder af kroner. Flere og flere europæere får eksempelvis 

hjertekarsygdomme som følge af dårlig livsstil, og det belaster årligt EU’s økonomi med mere 

end 1.000 milliarder danske kroner111. For at aftrappe denne kritisable tendens ser man en række 

tiltag fra den politiske verden. ”Gang i Danmark” kampagnen112 er eksempelvis et resultat af den 

intensiverede politiske interesse på sundhedsområdet, og omhandler både børn, unge, familier og 

ældre. Formålet er at få den danske befolkning til at være mere fysisk aktiv. Kampagnen har 

incitament til at inspirere både kommuner, frivillige organisationer, private aktører samt 

arbejdspladser til at yde interesse for fysisk aktivitet og sundhed113. Livskvalitet og velvære er for 

alvor blevet et fast punkt i den politiske kontekst. Den tidligere statsminister Anders Fogh 

Rasmussen fremhævede således folkesundhed som en essentiel del af det nye regeringsgrundlag 

tilbage i 2007114.  At danskerne i snit skal blive tre år ældre om ti år har betydeligt sat 

dagsordenen for den fremtidige udvikling og politiske interesse på sundhedsområdet. For at nå 

målet skal forebyggelsesindsatsen styrkes ved hjælp af en national forebyggelsesplan med, som 

blev lancerede i 2009. Denne forebyggelsesplan skal danne grobund for bedre rammer for motion 

ved bl.a. at gøre det muligt for arbejdsgivere at tilbyde medarbejdere skattefri, gratis motion i 

                                                 
110 Jobber: Principles and practice of marketing, side 78 
111 www.hjerteforeningen.dk 
112 www.gigtforeningen.dk 
113 http://www.im.dk/publikationer/regeringspub_boern_unge_sundhed/html/kap03.htm 
114 En kongelig resolution har fra den 23.november 2007 medført oprettelsen af Ministeriet for Sundhed og 
Forebyggelse 
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private kommercielle fitnesscentre115. Udviklingen er nu nået så langt, at der på gymnasiale 

uddannelser er blevet indført et såkaldt ”sundhedsfag”, hvor eleverne bliver undervist i blandet 

anden kost og motion. 

 

Der har i det seneste været interesse for at etablere en brancheforening, der varetager sig Fitness- 

og velværecentrernes interesse. Som et resultat af dette stigende behov er organisationen Dansk 

Fitness & Helse Organisation blevet stiftet medio 2006. Organisationens formål er at 

repræsentere, promovere og beskytte fitnessbranchen i Danmark. Blandt målsætningerne for 

denne organisation er, at bygge bro til sundhedssektoren, samt at synliggøre muligheden for at 

anvende fitness- og velværecentre til sundhedsfremmende opgaver i tæt samarbejde med for 

eksempel Sundhedsstyrelsen116. Alle disse politiske faktorer skaber fordele for udviklingen i 

fitnessbranchen, men der findes også faktorer, som fitnesskæderne må tilpasse sig. De 

kommercielle fitnesskæders bindingsperiode har tit været et omdiskuteret emne og anses som en 

torn i øjet for forbrugeren. Derfor har forbrugerombudsmanden grebet ind og indskærpet en 

række krav overfor fitnessbranchen. Det skal her være muligt for forbrugeren at komme ud af 

bindingsaftalen i visse situationer, som når man flytter længere væk eller bliver alvorlig syg117
. 

4.2 Economic forces 
 
Den generelle økonomiske situation er af afgørende betydning for danskernes forbrug af goder og 

services. Derfor er det vigtigt for SATS, som fitnesskæde og forretning at vurdere den 

økonomiske situation i Danmark løbende for at se på muligheder og trusler på markedet. 

 
Gennem de senere år har dansk økonomi været karakteriseret af høj vækst og faldende ledighed, 

og det skønnes, at bruttonationalproduktet (BNP) i 2007 lå knap 3 pct. over det normale 

niveau118. Danmark befandt sig i en økonomisk situation, hvor beskæftigelsen var høj, og den 

økonomiske vækst nogenlunde var stabil. Der var fremgang i den disponible realindkomst blandt 

andet som følge af politiske aftaler og tiltag om indkomstskattelettelser. De danske forbrugere 

havde dengang altså råd til at prioritere sundhed og velvære, hvilket var en stor fordel for 

fitnesskæderne. Nu ser situationen anderledes ud, idet den globale verden og hermed Danmark 
                                                 
115 www.folkesundhed.dk 27. november 2007: ”Regeringen fokuserer på kost og motion” 
116 www.fitnessdk.dk 
117 www.idan.dk 16. januar 2009: ”Fitnessåret i fin form” 
118 www.dors.dk 

http://www.idan.dk/
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har været igennem en finansiel krise, som startede tilbage i 2008119. Den globale økonomi 

gennemlevede i slutningen af 2008 og ind i 2009 et af de største tilbageslag, der er set i nyere tid. 

Verdenshandlen faldt i slutningen af 2008 med 20 pct., og langt de fleste lande oplevede negative 

vækstrater. Krisen har ført til manglende likviditet, konkurser i banksektoren og kraftige fald i 

aktiekurserne. Krisen i banksystemet begrænsede pludselig virksomhedernes lånemuligheder og 

lagde dermed en bremse på investeringerne. Markante fald i aktiekurserne reducerede mange 

danskeres formue og lagde en kraftig dæmper på forbrugslysten. Samtidig blev danskerne 

bekymrede over fremtidsudsigterne, og mange sænkede derfor deres forbrug og satsede i stedet 

for på øget opsparing120. Faldende forbrug og faldende eksport gik hårdt ud over de danske 

virksomheder, som sænkede produktionen ned i lyntempo og fyrede folk. I 2009 oplevede 

Danmark derfor det største fald i BNP siden 2. Verdenskrig på 5,1 pct. I løbet af 2009 

fordobledes arbejdsløsheden fra 50.000 til 100.000 fuldtidsledige og i dag er den på omkring 

170.000 personer uden arbejde121 - med udsigt til at den også stiger i årene 2011 og 2012. 

 

Meget tyder på, at den økonomiske nedtur er nu stoppet, og de fleste venter et langsomt opsving. 

Til vendingen bidrager blandt andet tiltagende fra verdens regeringer og centralbanker. 

Vendingen kommer efter, at Danmark siden sidste halvdel af 2008 har oplevet en voldsom 

tilbagegang i den økonomiske aktivitet, helt som det også har været tilfældet i en række andre 

lande. Hvad der startede med at være en kreditkrise, der berørte den finansielle sektor, udviklede 

sig til en realøkonomisk krise. Krisen har dog ikke været massiv for fitnessbranchen i Danmark. 

Faktisk blev der i 2009 åbnede hele 29 nye fitnesscentre, hvilket gør det år i fitnesssektorens 

historie, hvor der åbnede næstflest centre - kun overgået af 2008122. Væksten finder primært sted 

inden for lavprisfitness, inden for kæder, der tilbyder ”kun-for-kvinder-fitness”, samt mange af de 

franchisebaserede fitnesskæder. Grunden til denne stabile fremgang skal ses i lyset af, at fitness 

mere eller mindre er blevet til en livsstil. Selvom man kommer i en situation, hvor forbrugerne 

ikke vil have så mange penge i mellem hænderne som før, ville dette ikke påvirke folks 

incitament til at dyrke fitness. Fitness er gået fra at være et luksusgode, hvor forbrugerne kun 

                                                 
119 Erhvervsbladet 7. oktober 2008: ”Sådan startede den aktuelle finanskrise”  
120 www.systime.dk 
121 Politikken 3. marts 2011: ”Ledigheden fortsætter hvor den slap sidste år”  
122 www.idan.dk 10. februar 2010: ”Fitness trodser finanskrisen” 

http://www.idan.dk/
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meldte sig ind i et træningscenter, hvis der var råd til det, til nu at være et nødvendighedsgode. 

Medlemmerne prioriterer fitness højt og opfatter det som en nødvendig del af deres livsstil.  

4.3 Social/cultural forces 
 
Den demografiske udvikling er meget afgørende for marketingmiljøet, eftersom et overblik over 

de demografiske forhold kan anvendes til at forudsige og estimere størrelsen og vækstpotentiale 

på et givent marked. Især aldersfordelingen er et interessant område, idet fremtiden byder på 

markante forandringer i den danske befolknings alderssammensætning. Som det fremgår af 

nedenstående figur, stiger den ældre aldersgruppe, 65 og derover, markant i forhold til de andre 

aldersgrupper, og generelt er der tale om en stigende befolkningstilvækst.  

 

 
Figur 4: Demografisk udvikling123 

 

Den omfattende og intensive velværebølge kan beskrives ud fra et socialkulturelt perspektiv. 

Velvære involverer for det første fokus på sundhed og motion. Interesse og stræben efter en sund 

livsstil med korrekte madvaner og tilpas fysisk aktivitet er i den grad en stigende tendens hos den 

danske befolkning. En af hovedkonklusioner i et forskningsprojekt fra Syddansk Universitet 

påpeger, at debatten om den globalt tiltagende fedmeepidemi fremhæver fedme som et tabuemne 

blandt danskerne124, hvilket fremskynder fokus på det rette udseende betydeligt. Foruden sundhed 

og motion påpeger livsstilseksperter, at velvære bliver prioriteret som aldrig før som en naturlig 

forlængelse af det stigende behov for selviscenesættelse og individualitet. ”At være veltrænet og i 

balance med sin krop og sit sind har nok aldrig været mere betydningsfuldt end nu. Vores valg af 

motionsform og vores kropsholdning er på lige fod med vores påklædning og arbejdsliv blevet til 
                                                 
123 www.dst.dk 
124 www.equinox.dk 
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statussymboler, og kroppen er med til at fortælle en central historie om vores liv som individuelle 

mennesker” udtaler idrætsanalytiker Kasper Lund Kirkegaard fra Idrættens Analyseinstitut125. 

Således er velvære blevet et personligt anliggende, der signalerer til omverdenen, hvem man er, 

og hvordan man har valgt at leve sit liv. Som følge heraf er fitness i dag blevet danskernes 

foretrukne, idet fitnesskulturen netop tager udgangspunkt i individet. Fitnesskulturen gør det 

muligt for danskerne at sammensætte et customized træningsprogram. 

4.4 Technological forces 
 

De teknologiske forhold kan anvendes til at optimere det omkringliggende miljø for selve 

serviceydelsen fitness. Med den hastige teknologiske udvikling bliver der hele tiden udviklet nye 

teknologier, som kan lette processerne hos SATS. Teknologiens muligheder vil således fremtræde 

gennem de mange faciliteter, som er til stede i et fitnesscenter. Eksempelvis kan computerstyrede 

cardiomaskiner tilpasse og justere træningsforholdene efter det enkelte individs karakteristika og 

behov, hvilket igen tilgodeser brugernes ønske om individualitet og fleksibilitet. Derudover vil 

SATS have en mulighed for at opdatere hjemmesiden således, at forbrugerne kan gå ind og ved 

enkelte midler tilmelde sig online. Denne future vil bevare flowet i centrene, så de ikke 

overrendes af medlemmer i receptionen, der gerne vil melde sig ind. Alt i alt kan de teknologiske 

forhold udgøre et brugbart redskab til opgradering og differentiering af omgivelserne og 

serviceniveauet.  

5. VIRKSOMHEDENS KONKURRENCEMÆSSIGE SITUATION 
 
Efter belysning af de overordnede markedskræfter behandles mikromiljøet. Til en sådan analyse 

udformes først og fremmest en konkurrentanalyse og dernæst brancheanalysemodellen Porters 

Five Forces126. Brancheanalysen kan blandt andet redegøre for konkurrencestrukturen, der 

forventelig vil have betydning for valg af fremtidige markedsstrategier.  

 

 

                                                 
125 www.fri.dk 6. januar 2007: ”Danskerne dyrker fitness som aldrig før” 
126 Aaker & McLoughlin: “Strategic Market Management”, side 84 

http://www.fri.dk/
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5.1 Konkurrentanalyse 
 
For at kunne analysere SATS’ konkurrencemæssige situation er en konkurrentanalyse nødvendig. 

De omkringliggende alternative fitnessudbydere i SATS’ nærmiljø tæller først og fremmest 

fitnesskæderne Fitness World og Fitnessdk. Generelt set udgør Equinox, Fitnessdk, Fitness World 

samt SATS den kommercielle fitnessbranches elite og besidder omkring 1/3 af de kommercielle 

fitnesscentre landet over. Resten af landets fitnesscentre repræsenteres af lokale uafhængige 

udbydere127. SATS sammenligner sig først og fremmest med konkurrenten Fitnessdk, idet begge 

fitnesskæder ønsker at profilere sig som ”high-end” wellness- og fitnesskæder, hvoraf deres 

forretningskoncepter er yderst sammenlignelige. Dertil er Fitness World den nærmeste 

konkurrent til SATS på prisparameteren, og både Fitnessdk og Fitness World har således 

etableret mange store fitnesscentre i Københavnsområdet. I 2009 foretog Fitness World en 

horisontal integration, da de opkøbte fitnesskæden Equinox128. Dermed vil SATS ikke se 

Equinox, som en uafhængig konkurrent, idet de nu er en del af Fitness World. Derfor vil der 

udelukkende fokuseres på de to primære konkurrenter Fitnessdk og Fitness World, da begge har 

stor indflydelse på SATS’ forretningsgang. Med dette menes, at konkurrenterne vil have stor 

betydning for SATS’ afsætning, omsætning, prispolitik og indtjening. Nedenstående tabel viser en 

oversigt over de tre store aktører på det danske fitnessmarked og deres prisniveau, graden af kvalitet, 

service og wellness ydelser, samt antal centre i Danmark og økonomiske nøgletal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
127 Ifølge artiklen ”Fitnessbranchen er attraktiv med det rette koncept” publiceret af Deloitte Danmark aftager de fire 
største aktører 22 % af landets samlet fitnesscentre. Ud af de samlede antal fitnesscentre består ca. 2/3 af 
kommercielle fitnesscentre, medens 1/3 består af foreningsbaserede, selvejende eller kommunale fitnesscentre. Heraf 
fås at landet fire største aktører repræsenterer ca. 1/3 af de kommercielle fitnesscentre (0,22/0,67 = 0,33). Artiklen fra 
Deloitte findes på følgende link: 
http://170.194.129.140/dtt/article/0,1002,sid%253D124897%2526cid%253D160584,00.html  
128 Børsen 29. september 2009: ”Fitness World køber hele Equinox” 

  SATS Fitnessdk Fitness World 
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Tabel 7: Oversigt over de tre aktører (egen tilvirkning)129 

 

Fitness World: Fitness Worlds mål er som udgangspunkt at være branchens store pristrykker. 

Deres image som pristrykker søges ikke skjult, men formidles gerne ud til både nuværende og 

potentielle medlemmer, hvilket også kommer til udtryk i sloganet: ”Fitness World – sund fornuft. 

Ingen binding 199 kr. pr. md.”. At Fitness World kan tilbyde en pris langt under det generelle 

prisniveau skyldes virksomhedens konsistente omkostningsorientering. De har nu forhøjet prisen 

til 229 kr. pr. måned, men på trods af dette, tilbyder de stadig den billigste pris130. Fitness Worlds 

medlemmer tilbydes således en billig og fleksibel ydelse, men til gengæld har fitnesscentrene 

ikke luksuriøse faciliteter såsom sauna, swimmingpool mv. Fitness World søger at reducere deres 

omkostninger ved kun at føre det basale træningsudstyr og personale, og således vil deres 

positionering være signifikant anderledes end de andre store fitnessudbydere. Dette skal også ses 

i forhold til aldersfordelingen i fitnessbranchen. Aldersfordelingen blandt den kommercielle 

fitnessbranche er kendetegnet ved en iøjnefaldende stor andel af unge fitnessbrugere131. Iblandt 

denne aldersgruppering vil mange formodentlig være studerende, der er på SU og forventelig vil 

være mindre tilbøjelige til at betale konkurrenternes pris for en serviceydelse, de nøgternt set kan 

opnå andetsteds til en lavere pris. Grundet Fitness Worlds overordnede omkostningsstrategi vil 

medlemmerne i lavere grad få tilfredsstillet behov såsom selviscenesættelse. At man anvender 

branchens ”discount” begrænser medlemmernes image udadtil og vil ikke have samme 

signalværdi sammenlignet med et medlemskab hos konkurrenterne. Et andet område, Fitness 

World adskiller sig fra SATS, er deres intensive placering. Fitness World har 20 fitnesscentre 

                                                 
129 Egen tilvirkning på baggrund af informationer fra deres respektive hjemmesider 
130 www.fitnessworld.dk 
131 www.idan.dk 

Pris pr. måned 399 kr 369 kr 229 kr 
Indmeldelsesgebyr  249 kr 299 kr 299 kr 
Service Høj Høj Middel 
Kvalitet Mellem Høj Lav 
Wellness-afdeling Ja Ja Nej 
Antal centre  
Sjælland 11 21 35 
Jylland 1 12 25 
Fyn 0 3 5 
Økonomi 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Afkastningsgrad (%) 5 4 6 2 16 23 
Soliditetsgrad (%) 34 27 25 16 85 25 
Forrentning af egenkapital (%) 19 8 29 13 116 98 
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indenfor hovedstadsområdet132, der medfører fleksibilitet for deres medlemmer. Det lave 

prisniveau, ingen bindingsperiode samt beliggenhed udgør Fitness Worlds markante 

konkurrencefordel. Kigger man på Fitness Worlds økonomi, kan man se, at virksomheden driver 

en god forretning. Virksomheden har en god rentabilitet, da afkastningsgraden i 2008 og 2009 

ligger på et pænt niveau, ligesom de øvrige nøgletal, såsom en høj forrentning af egenkapitalen, 

vidner om en sund økonomi. En soliditetsgrad på 25 % i 2009 viser samtidig, at fitnesskæden er 

gearet til modstå evt. tab. Fitness World planlægger at åbne tre nye centre i 2011133. 

 

Fitnessdk: Fitnessdk var Danmarks største kæde af fitness- og velværecentre og var dermed 

markedsleder. Denne position har Fitness World nu overtaget, men Fintessdk presser stadig 

meget på134. De arbejder for at tilbyde medlemmerne mere end blot fitnesstræning heraf deres 

slogan: ”Fitnessdk – mere end træning”. Gennem fusioner med Fin Form i 2006 og Hard Work i 

2007135 udgør Fitnessdk en af de mest dominerende aktører på det samlede kommercielle 

fitnessmarked, og yderligere er Fitnessdk især stærke i hovedstadsområdet. Fokus hos Fitnessdk 

er høj kvalitet og intensiv distribution, hvilket kan anses som deres største konkurrencefordele. 

Ligesom Fitness World, har Fitnessdks medlemmer aldrig langt til nærmeste fitnesscenter, 

eftersom der alene i Københavnsområdet er placeret ti Fitnesscentre136. Fitnessdk adskiller sig 

især på promotion. Fitnesskæden er kendt for at føre interne markedsføringskampagner, hvor 

deres nuværende medlemmer belønnes med billigere medlemskaber, hvis de kan tiltrække venner 

og bekendte til fitnesskæden. Selve navnet Fitnessdk er formodentlig en klar styrke, da det 

borgerlige navn associeres med det velkendte og danske værdier, og det vil givetvis tiltrække 

opmærksomhed blandt enkelte kundegrupper.  Ud fra Fitnessdks økonomiske situation kan man 

se, at afkastningsgraden er faldende og er på et utilfredsstillende niveau. Det samme kan siges om 

soliditetsgraden og forrentning af egenkapital, da begge nøgletal er faldende. Rentabiliteten på 

Fitnessdk’s samlede kapital er derfor væsentligt lavere i forhold til konkurrenten Fitness World 

og Finess World besidder generelt en sundere økonomi. Fitnessdk planlægger at åbne fem nye 

centre i 2011137. 

                                                 
132 www.fitnessworld.dk 
133 www.idan.dk 
134 www.idan.dk 12. december 2008: ”Fitness World overhaler Fitnessdk” 
135 Business 3. november 2005: “Storfusion I muskelbranchen” 
136 www.fitnessdk.dk 
137 http://www.idan.dk/Kommentaren/068fitnessanalyse.aspx 

http://www.idan.dk/
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Ud fra konkurrentanalysen, kan jeg hermed udlede, at SATS’ primære konkurrent er Fitnessdk. 

De har lignende udbud af produkter og de rammer det samme segment og den samme målgruppe. 

Fitness World derimod betegnes som ”discount” fitnesskæde, hvorfor de fokuserer på et helt 

andet segment end både SATS og Fitnessdk. Selvom Fitness World har en sund økonomi og har 

været igennem en rivende udvikling, så går de ikke efter den samme målgruppe. De bliver således 

betragtet som SATS’ sekundære konkurrent. 

5.2 Brancheanalyse 

5.2.1 Rivaliseringen i branchen 
 
Den kommercielle fitnessbranches egne aktører antyder, at konkurrencesituationen kan 

karakteriseres som hård og intensiv138. En hård branchekonkurrence indebærer umiddelbart 

mindre attraktive indtjeningsmuligheder, men dette synes ikke at være tilfældet i fitnessbranchen. 

Således vurderer den kommercielle fitnessbranches aktører, at indtjeningsmulighederne fortsat er 

gode, hvilket er medvirkende til, at konkurrencen og markedskoncentrationen intensiveres 

yderligere. Der fremstår dog tydeligt et skel mellem de profitable og de mindre profitable 

fitnesscentre. Eksempelvis døjer mange fitnesscentre med dårlig økonomi på trods af de generelle 

gode vækstforhold, hvilket indikerer, at enkelte aktører klarer sig signifikant bedre end andre. 

Alene i Københavnsområdet er der etableret 45 kommercielle fitnesscentre139, men overordnet set 

er det kun de store fitnessudbydere, der kan fremvise en positiv økonomi og har mulighed for at 

ekspandere. Som tidligere beskrevet er fitnessudbydernes services og faciliteter i høj grad 

sammenlignelige, og det betyder, at differentiering bliver mere kompleks. Dette er med til at 

højne rivaliseringen, idet fitnesscentrene skal gøre en fremtrædende indsats for at overskygge 

konkurrenterne og vinde indpas på markedet. På samme vis er forretningstiltag, 

træningskoncepter mv. forholdsvis lette at imitere fra konkurrenternes side, og således er 

eventuelle midlertidige konkurrencefordele skrøbelige og flyvske for alle udbydere.  

5.2.2 Truslen om nye indtrængere 
 

                                                 
138 www.idan.dk ”Overblik over den danske fitness-sektor”, side 54 
139 www.idan.dk ”Overblik over den danske fitness-sektor”, side 16 

http://www.idan.dk/
http://www.idan.dk/
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Som nævnt under konkurrentanalysen har SATS’ to største konkurrenter alene små 20 

fitnesscentre i hovedstadsområdet. Den høje koncentration og rivalisering i fitnessbranchen 

medfører umiddelbart, at truslen fra nye potentielle indtrængere er begrænset. Allerede på 

nuværende tidspunkt ligger fitnesscentrene som perler på en snor, og nyetablering af flere 

markante fitnesskæder synes at være vanskelig. Dertil lider mindre lokale fitnesscentre under en 

konstant pres fra branchens omfangsrige fitnesskæder, og det bevirker ligeledes, at nye 

fitnesscentre vil have svært ved at penetrere det koncentrerede fitnessmarked. Udover 

markedsforholdene er der også andre betydelige faktorer, som nye potentielle indtrængere skal 

tage i betragtning heriblandt kapitalkrav. Det kræver først og fremmest en høj startkapital til at 

fremskaffe lokaler, ombygning, inventar, medarbejder mv., og det reducerer truslen fra nye 

aktører. Derudover er produktdifferentieringen allerede godt kompleks blandt de nuværende 

fitnesskæder, hvorfor det for nye aktører antageligt vil være svært at kunne udvikle et unikt og 

nyskabende produkt. Dette er igen med til at begrænse truslen fra nye indtrængere. 

5.2.3 Leverandørernes forhandlingsstyrke 
 
Fitnessbranchen er afhængig af leverandører af træningsudstyr, da udbyderne konsekvent ikke 

kan tilbyde fitness uden. Som nævnt under omverdensanalysen – de teknologiske markedskræfter 

kan træningsfaciliteterne differentieres ved konstant opdatering og produktudvikling, men alt i alt 

er der tale om en række standardmodeller, som alle fitnesscentre har i deres sortiment. Dette 

medfører, at leverandørernes produkter ikke kan anses som værende unikt, og der vil fra 

fitnessbranchens side ikke være tilknyttet høje ”skifteomkostninger” ved at skifte en leverandør 

ud med en anden. Dertil kan det nævnes, at fitnessbrugerne sjældent er bevidste om, hvilke 

leverandører de enkelte fitnesscentre anvender, og der vil således ikke være indsigelser mod, at 

fitnessudbyderne udskifter en leverandør med en anden, hvilket reducerer leverandørernes 

forhandlingsstyrke overfor den aftagende branche. Fitnessbranchen er et altafgørende segment for 

leverandørerne grundet afsætningskapaciteten, der også er medvirkende til, at leverandørernes 

forhandlingsstyrke svækkes.  

 

5.2.4 Kundernes forhandlingsstyrke 
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Sammenlignet med leverandørernes forhandlingsstyrke ser situationen anderledes ud fra 

kundernes side. Mange af fitnessbranchens aktører benytter den generiske strategi 

”differentiering”, men selvom fitnesskæderne stræber efter at adskille sig fra mængden ved at 

justere omgivelser og serviceniveau, fremstår kerneydelsen fitness nøgternt som en 

standardydelse, hvilket bevirker, at kunderne i høj grad kan udskifte en fitnessudbyder med en 

anden og stadig opnå samme ydelse. Markedet kan dog næppe beskrives som et homogent 

marked, da kunderne til stadighed udviser forskellige præferencer på baggrund af deres behov. 

Den intensive konkurrenceintensitet opstiller en række fordelagtige forhold for kunderne, idet 

fitnesskæderne stort set er placeret side om side. Således øges kundernes forhandlingsstyrke, da 

den nærmeste konkurrent vil ligge lige rundt om hjørnet, og det giver kunderne incitament til 

være konsekvente. Dog tilskrives kunderne betydelige switch omkostninger, såfremt de køber et 

abonnement med bindingsperiode, der netop er standard kutyme. Medlemmerne er forpligtiget til 

at betale kontingent i en vis periode, og dermed kan et skift nemt blive en bekostelig affære for 

kunderne. Ud fra dette argument har kunderne en svag forhandlingsstyrke, idet de er bundet af 

deres kontrakt og kan derfor ikke forhandle sig ud af situationen. Denne problemstilling har dog 

også været fitnessbranchens akilleshæl længe, og flere forbrugere har også klaget til 

Forbrugerombudsmanden, der optil flere gange har undersøgt og haft fitnessbranchens 

mangelfulde aftalevilkår i søgelys140.  

5.2.5 Substitutter 
 
Umiddelbare substitutter til fitnessbranchens ydelser er andre motionsaktiviteter, hvor især den 

foreningsbaserede idrætskultur vil udgøre en trussel. Mange mennesker er vokset op med 

foreningsbaseret idræt eksempelvis håndbold, fodbold og gymnastik, og det kan for nogle udvikle 

sig til rutine at benytte sig af sådanne motionsaktiviteter frem for at tage i de moderne 

fitnesscentre. I bund og grund kan alle idrætsgrene dække behovet for fysisk aktivitet og motion, 

og fitnessbranchens kerneprodukt kan let substitueres. Behov som selvrealisering og 

identitetsskabelse kan for nogle tilfredsstilles ved at være medlem hos en idrætsforening ud fra 

den betragtning, at man i højere grad tilhører et fællesskab kontra fitnesscentrenes individuelle 

tankegang. Den foreningsbaserede idrætskultur er også i udvikling, hvilket øger truslen. 

Eksempelvis tilbyder idrætsforeningen Universitets Studenter-Gymnastik, fitnesstræning på 

                                                 
140 http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php?id=3357101 
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samme vis som de almindelige kommercielle fitnesscentre. Dertil kan idrætsforeninger som oftest 

tilbyde deres services til en langt billigere pris end de kommercielle fitnesscentre. Især for mere 

prisfølsomme forbrugere såsom studerende eller ældre, vil dette udgøre en betydelig faktor. 

Udover idrætsforeninger udgør den ikke-kommercielle fitnessbranche selvfølgelig en 

fremtrædende substitut til den kommercielle fitnessbranche. Hvis forbrugerne kan fitnesstræne på 

arbejdet eller skolen, ofte til en lavere pris eller gratis, vil en del sandsynligvis vælge et sådan 

tilbud.  

5.3 Fremtidig udsigt 
 
Selvom fitness-centrenes medlemstal er steget voldsomt de seneste par år, er der stadig et 

uudnyttet potentiale på markedet141. I dag er der cirka 550.000 danskere, der aktivt dyrker fitness 

i Danmark jf. afsnit 2.1. Dette gør fitness til den største motionsform i Danmark142. 

 
Land Medlemmer i mio. Procentdel af befolkningen 
Holland 3,00 18,2 % 
USA 50,00 16,7 % 
Spanien  7,00 15,2 % 
Sverige 1,40 15,0 % 
Norge 0,60 12,0 % 
Danmark 0,55 10,0 % 

Tabel 8: Oversigt over medlemmer i mio. og procentdel af befolkningen, som dyrker fitness143 

 

På trods af, at fitness er blevet den største motionsform i Danmark, er det samlet set kun 10,0 % 

af den danske befolkning, som dyrker fitness. Sammenligner man denne procentdel med de andre 

europæiske lande, så er der en stor forskel. Det er især bemærkelsesværdigt med de 18,2 % i 

Holland, hvilket tydeligt viser, at det danske marked endnu har et stort vækstpotentiale. Med 

andre ord så rummer fitnessbranchen i Danmark endnu store vækstmuligheder, hvorfor den 

fremtidige udsigt for SATS ser positiv ud. 

 

6. ANALYSE AF KVALITATIVE STUDIE 
 

                                                 
141 Christian Skalborg understøtter dette i mit interview. Se bilag 3 for transskriberet version 
142 www.idan.dk 
143 www.idan.dk 
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I dette delafsnit vil jeg sammenholde og analysere de kvalitative data jeg har indsamlet og som 

vil derefter danne grundlag for research questions og hypoteser. Formålet med det kvalitative 

studie som udgangspunkt var at belyse problemstillingens genstandsfelt fra flere vinkler for at 

skabe et mere nuanceret billede. For at SATS skal kunne øge medlemstallet og beholde 

eksisterende og nye medlemmer, er det nødvendigt at forstå forbrugerne og deres behov og 

adfærd.  Det vurderes, at denne metodetriangulering vil medvirke til at øge afhandlingens 

validitet144, idet en kvalitativ analyse, forud for den kvantitative analyse, vil kunne belyse og 

bestemme de nødvendige research questions og hypoteser, som er afgørende at teste i den 

kvantitative analyse for at kunne måle de tanker, følelser, behov, adfærd, attitude og loyalitet, 

som forbrugerne har ved træningen hos SATS og andre fitnesskæder. 

 

6.1 Afrapportering 
 
For at kunne analysere mine interviews, blev der foretaget en transskribering af hver enkelt. 

Transskriberingen af mit primære interview med Christian Skalborg145 er vedlagt bilag 3 og de tre 

øvrige transskriberinger af dybdeinterviewene med fitnessudøverne146 er vedlagt bilag 5, 6 og 7. 

Transskriberingen forekommer som en blanding af meningskondensering. På den måde skæres 

overflødigt data væk, uden at det indsamlede data mister relevant informationsværdi. 

 
I interviewene kom jeg generelt ind på den danske fitnessbranche og tendenserne i branchen, som 

SATS oplever dem. Jeg har derudover med relevant teori og på baggrund af min 

markedsundersøgelse fået forståelse for samspillet mellem de eksterne faktorer, som er selve 

produktet og omverden og forbrugerens adfærd, behov, involvering og loyalitet. Denne analyse 

vil lede frem til indblik i forbrugerens intentioner om valg af motionsform og til sidst valg af 

fitnesskæde, som vil hjælpe mig med at opstille nødvendige og relevante research questions og 

hypoteser, som jeg igennem det kvantitative studie ønsker at teste. Nedenfor vil jeg således 

fremlægge relevant teori og derigennem analysere mine kvalitative interviews. 

 

                                                 
144 Halkier: Fokusgrupper, side 112 
145 Christian Skalborg er marketingansvarlige hos SATS, som også nævnt tidligere i afsnit 2.5.2.2 
146 Oversigt over deltagerne kan ses i et tidligere afsnit 2.5.2.3 
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6.1.1 Forbrugeradfærd 
 
En af de mest brugte modeller, når det gælder analyse af forbrugerens afærd, er means-end 

chains-modellen, også kaldt MEC147. Denne model ses særlig anvendelig i forbindelse med køb 

af produkter og serviceydelser, der ikke foretaget efter rationelle bevægegrunde, men som oftest 

er styret af personlige værdier og følelser. MEC-modellen påpeger, at forbrugerne ikke køber 

produkter kun for produktets skyld, men er bestemt af hvad det pågældende produkt eller 

serviceydelse kan gøre for forbrugeren148. 

 
MEC-modellen underbygges af mine interviews, som har vist, at fra forbrugernes side er valg 

fitnesskæde oftest et udtryk for forbrugerens livsstil og livsopfattelse, samtidig med, at det er et 

medie til at profilere sig som medlem på. Fitnesskædens image og profil har derfor stor betydning 

for forbrugerne og er en faktor, som bliver prioriteret højt, når der skal vælges fitnesskæde. 

Begreberne image og profil vil i nedenstående redegørelse blive vurderet på baggrund af fire 

dimensioner. Disse fire dimensioner: beliggenhed, design, social og omgivelser. Alle som blev 

fremhævet af interviewpersonerne, idet det har vist sig, at mange tager højde for centerets 

beliggenhed og hvilke signaler placeringen sender til omgivelserne. Ligesom mange vægter 

design og omgivelser højt, da det er vigtigt, at de føler sig ”hjemme”, når de træner. 

 
Den første dimension, beliggenhed, beskæftiger sig med fitnesscenterets fysiske placering og har 

dermed med centerets ydre rammer at gøre. Beliggenhed er styrende for hvilke kunder, der finder 

fitnesscenteret attraktiv. Ved at have en attraktiv beliggenhed kan fitnesskæderne styrke sit image 

samt positionere sig i overensstemmelse med forbrugerens psykologiske værdisæt149. De tre 

sidste dimensioner arbejder til gengæld med aspekter inde i et center. De tre dimensioner 

vedrørende det indre centerdesign er afgørende for hvordan forbrugerne bliver stimuleret, mens 

de træner. Design dimensionen i en centerindretning henfører til hvordan fitnesscenterets inventar 

er placeret. Det vil sige, hvordan de forskellige maskiner er placeret, om der er nok plads mellem 

maskinerne og hvordan fordelingen er mellem de forskellige træningsafdelinger. Den sociale 

dimension kan defineres som hvordan den sociale kontakt mellem fitnesscenters personale og 

                                                 
147 Assael: Conusmer Behaviour, side 323 
148 Skytte & Bove: The Concept of Retailer Value: A Means-End Chain Analysis 
149 Assael: Conusmer Behaviour, side 323 
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medlemmerne er. Her kan f.eks. være high contact environment150, hvor der er mange fra 

personalet tilstede, både i receptionen og ude i ”feltet” i form af personlige trænere. Dette vil føre 

til en høj grad af service fra centerets side, hvilket i sidste ende vil hjælpe med at opnå 

tilfredsstillelse af behovene hos forbrugeren. Den sidste dimension, der omfatter omgivelserne i 

træningscenteret er de omgivende elementer, der stimulerer og påvirker medlemmets 

underbevidsthed, hvilket også kan betegnes atmosfæren. Atomsfæren indeholder psykologiske 

attributter i centeret, der påvirker forbrugerne via deres sanser. Farverne på væggene eller 

musikken, der spilles gennem højtalerne kan dermed være med til at påvirke den psykologiske 

følelse og stemning en træningsforbruger føler ved at træne i centeret. 

 
Alle fire faktorer spiller ind, når forbrugerne skal vælge fitnesskæde. Ud fra mine interviews 

fremgår det, at beliggenhed og design bliver vægtet højere end de sociale forhold og 

omgivelserne. Dette skyldes primært, at mange selv følger deres egne træningsprogrammer og 

derfor ikke har brug for personlige træner, som fitnesskæderne tilbyder. Derudover bruger man 

ikke receptionen længere, når man allerede har tilmeldt sig centeret, da man derefter blot kan gå 

ind og træne ved at stemple sit kort ind i en maskine, som står til rådighed ved indgangen. 

Omgivelserne er ikke så relevante, da mange medbringer musik til træningen i en mp3-afspiller 

eller lign., hvilket sætter centerets musik over højtalerne ud af spil. 

6.1.2 Involveringsgrad 
 
Begrebet involveringsgrad151 stammer oprindeligt fra 1960ernes socialpsykologi, og tager 

udgangspunkt i personers ”ego”. Som marketingbegreb er involvering interessant, fordi det 

fortæller os i hvor høj grad, vi kan forvente, at forbrugerne vil indgå i en interaktion med en 

virksomhed og dens mærker. En forbrugers involvering er kendetegnet ved at være drevet af 

henholdsvis motivation og mål. Motivation, mål og involvering kommer i spil hos forbrugeren, 

når denne udsættes for stimuli gennem en form for markedsføring eller information om et givent 

produkt. Niveauet af involvering i et produkt afhænger af mange forskellige faktorer, som blandt 

andet vigtigheden af produktet hos forbrugeren, om der er en stor finansiel eller psykosociale 

risiko ved købet eller om der blot er tale om et rutinepræget køb. Forbrugerens involveringsgrad 

opstår altså ud fra et samspil mellem den enkelte person, produktet og situationen. Det er vigtigt 

                                                 
150 Skytte & Bove: The Concept of Retailer Value: A Means-End Chain Analysis 
151 Assael: Conusmer Behaviour, side 90 
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at måle involveringsgraden hos forbrugerne, idet beslutningsprocessen er forskellig fra 

henholdsvis højt og lavt involverede forbrugere. Forskellen ligger i, at hos en højt involverede 

forbruger danner først beliefs152 ved hjælp af aktiv informationssøgning, der leder over i 

evaluering153 af produktet, som til sidst danner forbrugeres attitude154.  Forbrugeren går igennem 

denne proces, og ud fra beliefs, evaluering og attitude træffes en endelig købsbeslutning. 

Hvorimod en lavt involverede forbruger bruger begrænset tid på informationsøgning og dermed 

danner sine beliefs passivt. Købsbeslutningen går som regel hurtigere og bliver baseret på 

fornemmelser og følelser i den pågældende situation. 

 
Involveringsgraden hos de interviewede personer har været høj hos alle, idet det kvalitative 

studium har vist, at alle har været aktive i informationssøgning forud for valg af fitnesscenter. De 

har været i stand til at danne belifes på baggrund af informationsøgning, som for mange har været 

via Internettet og hjælp fra venner og bekendte, mens andre har været nede og besøge de enkelte 

centre for at danne sig et billede og indtryk af kvalitet og service. Denne indsamlede information 

har ført til, at forbrugeren har dannet en attitude overfor de forskellige fitnesskæder, hvorefter en 

endelig beslutning kunne tages. Alle interviewpersonerne fremhævede livsstil, som den bærende 

grund til den høje involveringsgrad. Fitness er blevet en nødvendighedsgode jf. 

omverdensanalysen, som spiller en stor rolle i hverdagen, hvorfor det er vigtigt at vælge den 

rigtige fitnesskæde. Derudover kan medlemskabet nævens, da forbrugerne betaler penge hver 

måned for at kunne træne, og dermed ikke et engangsbeløb, hvis tab muligvis kan accepteres ved 

et fejlkøb. Det er dog nu blevet nemmere at skifte fitnesskæde, da alle aktører på markedet har 

afskaffet bindingsperioder. Det resulterer i, at medlemmerne frit kan hoppe fra den ene 

fitnesskæde til den anden uden at være bundet i en periode til at betale for medlemskabet. Det har 

alt andet lige ført til et fald i involveringsgraden, men forbrugerne har stadig 

indmeldelsesgebyret, som de skal betale, hvilket har en økonomisk konsekvens hver gang, de 

skifter center. 

 

 

                                                 
152 Assael: Conusmer Behaviour, side 38 
153 Assael: Conusmer Behaviour, side 41 
154 Assael: Conusmer Behaviour, side 216 og Wright: Consumer Behaviour, side 280 
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6.1.3 Attitude 
 
Attitude er blevet benævnt som det mest distinktive og uundværlige koncept indenfor moderne 

socialpsykologi. I over et århundrede har diverse forskere haft fokus på begrebet, og i dag 

betragtes attituden som et af de helt centrale elementer til blandt andet at forstå 

forbrugeradfærden155. Det er især attitudens relation til købsadfærd, der har gjort begrebet 

interessant indenfor marketing. Hertil antages det, at påvirkning af attituder, der er mentalt 

veletableret og centrale for forbrugerens selvidentitet, kan påvirke forbrugerens købsadfærd. 

Forbrugerens attituder bliver dannet på baggrund af tre sammenhængende elementer i 

forbrugerens informationsproces, henholdsvis det kognitive, det affektive og det konative156.  

 
Flere forfattere uddyber dette nærmere ved eksplicit at fremhæve, at attituder er funktioner af 

indlæring og perception. Det forstås, at attituder dannes på baggrund af forbrugerens evaluering 

af tidligere og nuværende information, og hvad forbrugeren lærer via eksponeringen og stimuli. 

Herudfra danner forbrugeren positive eller negative holdninger, der svarer til følelsesmæssige 

associationer overfor et produkt eller en serviceydelse. Attituder dannes altså, når forbrugeren 

integrerer eller kombinerer viden og meninger om et bestemt produkt157. 

 
Alle respondenter fra de kvalitative interviews har vist sig som udgangspunkt at have en positiv 

holdning til fitness og træning generelt. Befolkningens bevidsthed for sundhed og velvære har 

været i stor udvikling i en årrække, hvilket er hovedårsagen til den generelle positive holdning til 

fitnesskæderne som brand og produkt. Tidligere og nuværende information omkring fitness og 

wellness har ligeledes været af positive karakterer de seneste mange år gennem diverse 

mediekanaler. Interviewpersonerne pointerede, at disse informationer har haft til vis grad en 

indflydelse på deres meninger og holdninger til denne motionsform. Det samme gælder for 

samfundsudviklingen, som har peget i retning af en sundere livsstil, hvorfor det kun er naturligt 

for befolkningen at følge med. Man kan sige, at de ufrivilligt ligger under for den trend, der er i 

samfundet i dag om at være evig ung, og derfor er nødsaget til at holde formen ved lige og for at 

bevare deres vitalitet ved blandt andet hjælp af fitness og træning. Alle disse faktorer har påvirket 

                                                 
155 Wright: Consumer Behaviour, side 286-288 
156 Wright: Consumer Behaviour, side 281 
157 Wright: Consumer Behaviour, side 285-286 
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respondenterne, som så har været i stand til at integrere og kombinere denne viden og meninger 

til positive attituder overfor fitnessbranchen.  

6.1.4 Købsintention og beslutningsproces 
 
Købsintentionen antages at indeholde samtlige motiverende faktorer, som har indvirkning på 

adfærden. Købsintentionen angiver hvor meget forbrugeren er villig til at forsøge en adfærd, samt 

hvor mange anstrengelser forbrugeren planlægger at bruge for at udføre adfærden. Intentionen 

forbinder personlig og fremtidig adfærd, hvilket således betragtes som en plan, om at udføre en 

specifik adfærd. Katona (1960)158 har blandt andre foretaget en meget omfattende verificering af 

relationen mellem købsintentionen og køb. Undersøgelsen viste, at langt over hovedparten af de 

forbrugere, der havde intentioner om at købe et produkt, reelt købte produktet. Hvis man ønsker 

at måle forbrugerens købsintention, skal man først og fremmest være i stand til at bestemme, om 

forbrugerne har veludviklet beliefs og attituder over for den undersøgte adfærd. Ved adfærd, 

hvortil forbrugerne kun har en mindre mængde viden eller en lav grad af involvering, vil 

købsintentionen være en dårlig indikator for den reelle købsdfærd, da forbrugerens mangel på 

beliefs og attituder vil give en ustabil intention.159 Skal man nøjagtigt måle forbrugerens 

købsintention, skal den målte intention svare til den adfærd, man forsøger at forudsige. Måling af 

forbrugernes købsintention bør herved foretages ud fra samme abstraktions- og 

specifikationsniveau som adfærdens. Ligesom købsintentionen er beslutningsprocessen vigtig at 

analysere for at forstå, hvilke attributter forbrugerne vægter højest, når disse skal vælge 

fitnesskæde. Som nævnt i afsnit 6.6.1 ”forbrugeradfærd” er der fire grundlæggende dimensioner, 

som medlemmerne tager højde for, når der skal vælges center. Disse fire overordnede elementer 

danner grundlag for den videre beslutningsproces, som indeholder flere attributter, forbrugerne 

skal tag stilling til. Til at analysere forbrugerens købsintention og beslutningsproces, vil jeg tag 

udgangspunkt i Fishbein’s Multiattribute model160. 

 
Ao =Σ bj * ej 

 
A: attitude 
b: beliefs 
e: vægten af attribut 

                                                 
158 Katona (1960): “The powerful consumer” 
159 Assael: Conusmer Behaviour, side 225 
160 Assael: Conusmer Behaviour, side 225 
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Fishbein udarbejdede i 1963 denne model til at bestemme hvilke attributter, der ligger bag 

forbrugerens valg af et produkt eller brand. Fishbeins mener, at evaluering af konsumentens mest 

fremtrædende overbevisninger ”salient beliefs”161 er årsag til skabelsen af en overordnet attitude 

over for et produkt eller mærke. Forbrugerne evaluerer altså først og fremmest produkts 

attributter, hvorefter de er i stand til at danne deres salient beliefs. Disse nøgleattributter er 

afgørende for forbrugernes købsintention og for den endelige beslutningsproces, om en forbruger 

har intentionen om at købe produktet. 

 
Mange attributter blev nævnt og som mange af interviewpersonerne fandt vigtige, når der skulle 

vælges fitnesskæde. Ud fra de kvalitative interviews, fik jeg indblik i, hvad forbrugerne vægter 

højest. De forskellige attributter og vægtningen af dem varierer alt efter hvilken person, man 

snakker med, men grundlæggende blev der nævn fire attributter, som respondenterne fandt 

relevante og som de vigtigste; pris, tilgængelighed, service (hjemmeside på Internettet og 

holdtræning) og faciliteter. Forbrugerne har brugt disse attributter til at danne sig en positiv eller 

negativ attitude om de enkelte fitnesskæder og på baggrund heraf, har den enkelte forbruger 

evalueret, hvilket fitnesscenter som passer bedst til deres behov. Pris har været en gennemgående 

attribut for alle respondenter, da alle har valgt, som det første at undersøge hvad det koster at 

træne hos de forskellige fitnesskæder. Økonomi har fået større betydning og fokus efter den 

finansielle krise, og selvom man ikke fravælger fitness helt jf. omverdensanalysen, så vil man 

prøve at spare lidt penge ved at vælge den billigste fitnesskæde. Ligeledes er tilgængelighed en 

vigtig attribut for interviewpersonerne. Det kan forklares ved, at forbrugerne for det første ikke 

har lyst til at bruge lang tid på transport og for det andet, så er det ikke altid, man træner i det 

samme center hver dag. Er man medlem af en fitnesskæde, så har man mulighed for at træne i 

samtlige af deres centre, hvorfor det er vigtigt, de er lettilgængelige. Faciliteterne og kvaliteten af 

maskinerne kan have en betydning, men mange fremhævede den pointe, at der er en meget lille 

variation i kvaliteten mellem maskinerne i de forskellige fitnesskæder, hvorfor man er villig til at 

nedprioritere denne attribut. Service blev nævnt og vægtet højt af især af de kvindelige 

respondenter, idet det er typisk kvinder, som melder sig til holdtræning (spinning, zumba, cross 

mm.) I forlængelse er dette, er hjemmesiden på Internettet til de enkelte fitnesskæder yderst 

                                                 
161 Assael: Conusmer Behaviour, side 225 
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vigtig, da man har mulighed for at melde sig til holdtræning via siden. Derfor vægter mange 

opstillingen på hjemmesiden og hvor nemt det er at navigerer rundt på den ret højt. 

6.1.5 Kundeloyalitet 
 
Loyalitet spiller en stor rolle for alle virksomheder og er en betydelig faktor for at skabe profit. 

Dette gælder i høj grad for SATS, da fitnessbranchen er karakteriseret ved konstant udskiftning af 

medlemmer jf. afsnit 2.4. Mange virksomheders strategiske indsats har traditionelt været 

fokuseret omkring erhvervelsen af nye kunder på bekostning af plejen af eksisterende. En 

aggressiv indsats for at få nye kunder kan være fordelagtigt, men samtidig er det også 

betydningsfuldt at kunne fastholde sine kunder og etablere et fornuftigt forhold til dem. Man har 

konstateret, at mange virksomheder bruger alt for mange ressourcer på at erhverve kunder og 

dermed glemmer man at ”forkæle” de eksisterende kunder, som allerede er loyale overfor 

virksomheden. Dette medfører til ”the leaking bucket effect”162, hvor virksomheden taber 

eksisterende kunder, fordi de ikke bliver plejet. Gupta (2004)163 konkluderede ud fra hans 

undersøgelser, at en forøgelse på kundefastholdelsen på én procent ville betyde, at det vil have en 

positiv effekt på fem gange mere på virksomhedens værdi end, at hvis man ændrede en procent af 

discount rate eller cost of capital. Det er således udbredt blandt marketingsfolk, at det koster fem 

gange mere at anskaffe en ny kunde end at fastholde en eksisterende kunde.164 

 
Fitnessbranchen er kendt for at have illoyale kunder jf. afsnit 2.4, da mange ikke kan skabe et 

forhold til det center, de træner i. Mange hopper rundt imellem fitnesskæderne, alt efter hvilket 

behov de leder efter at få opfyldt. Interviewpersonerne nævner desuden, at det er svært skabe 

kemi med personalet, da kommunikationen mellem et medlem og en ansat er meget begrænset. 

For at udligne den manglende kemi og kommunikation med de ansatte, foreslog flere af 

respondenterne, at træningen skal gøres mere underholdene, da man så vil have en større 

motivation til at træne mere og forblive medlem i centeret.  Respondenterne har dog oplevet, at 

de får skabt et mindre forhold til et fitnesscenter, når de har været medlemmer i langt tid. Dette 

kan forklares ved, at de begynder at lære andre medlemmer at kende, og derved bliver et kendt 

ansigt i centeret. Men samtidig påpeger forbrugerne, at dette ikke er en grund i sig selv for at 

                                                 
162 Christopher, Payne & Ballantyne: Relationship Marketing, side 47 
163 Gupta (2004): Marketing Research 
164 Christopher, Payne & Ballantyne: Relationship Marketing, side 54 
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være loyale kunder. For at skabe loyalitet, skal en virksomhed fokusere på hele 

forbrugeradfærden for at forstå, hvilke behov forbrugerne har. Fitnesskæderne skal sætte ind der, 

hvor der er brug for det, så forbrugerne føler, de er relevante og bliver plejet. Derfor skal 

forbrugeradfærden analyseres og er altafgørende for fitnesskæderne, hvis de skal have fremtidige 

succes i form af loyale forbrugere.  

6.2 Sammenfatning og diskussion 
 
På baggrund af det kvalitative studium og en analyse af respondenternes svar, har jeg fået et 

indblik i, hvilke faktorer, der influerer forbrugeradfærden og hvilke meninger og holdninger 

forbrugerne har til motionsformen fitness og til de forskellige fitnesskæder. Nedenfor har jeg 

opstillet en model, som skal fungere som en konklusion på det kvalitative studium.  

 

 
Figur 5: Oversigt over faktorer, der påvirker forbrugeren (egen tilvirkning) 

 

 
Forbrugeradfærd, involveringsgrad, købsintention og beslutningsproces, attitude og 

forbrugerloyalitet har været de fem centrale emner, som blev gennemgået i interviewene. Som det 

ses i figuren, påvirker de fire førstenævnte elementer forbrugeren på enten en positiv eller negativ 

måde. Derfra vil forbrugeren danne sine beliefs og deraf tag sine beslutninger og handlinger. 

Disse dimensioner kan være med til at skabe forbrugerloyalitet, der sammen med forbrugerens 

respons, beslutninger og handlinger kan påvirke virksomhedens strategi og markedsføring. Alle 
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disse faktorer vil være interessante at teste i det kvantitative studie og vil derfor danne grundlag 

for mine research questions og hypoteser.  

7. RESEARCH QUESTIONS OG HYPOTESER 
 
I starten af afhandlingen opstillede jeg min overordnede MDP165 og de tilhørende MRP166 og med 

udgangspunkt i disse, har jeg foretaget en kvalitativ undersøgelse, som nu vil ligge til grund for 

udarbejdelsen af research questions (RQ) og hypoteser. RQ er således baseret på den teoretiske 

referenceramme og den viden, jeg har opnået i den kvalitative analyse. Hypoteserne opstilles 

derefter som mulige svar på RQ og vil i den kvantitative analyse blive testet, for enten at 

acceptere eller afvise udsagnene. 

 
Mange markeder kan opdeles i en del brede segmenter, hvorfor det bliver vigtigt for SATS at 

afgøre, hvilke segment(er) virksomheden skal fokusere på i fremtiden for at kunne tiltrække flere 

medlemmer til167. SATS skal så positionere sit tilbud, så kundemålgruppen bliver bekendt med 

tilbuddets vigtigste fordele. Dette gøres ved den taktiske markedsføringsfase i form af 

marketingmixet. Derfor opstilles følgende RQ1: 

 
RQ1: Er der forskellige segmenter af forbrugere, der dyrker fitness? 

- Hvordan kan SATS udnytte denne indsigt i deres fremtidige marketingstrategi? 

 
Ud fra mine kvalitative interviews blev de forskellige præferencer for valg af fitnesskæde 

fremlagt af respondenterne. Mange attributter blev nævnt, men enkelte havde højere betydning 

end andre. Derfor ønsker jeg at teste sammenhængen mellem de forskellige parametre og valg 

fitnesskæde. RQ2 bliver opstillede som følgende: 

 
RQ2: Hvad er baggrunden for valg af fitnesskæde? 
 
 
 
 
 

                                                 
165 MDP: Marketing Decision Problem jf. problemformuleringen 
166 MRP: Marketing Research Problem jf. problemformuleringen 
167 Kotler: Kotler om marketing, side 45 
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I forlængelse af de opstillede RQ, kan jeg nu formulere hypoteser, der efter udførelsen og 

analysen af den kvantitative undersøgelse enten accepteres eller forkastes168. I nedenstående tabel 

9 er der opstillet 15 hypoteser, som alle er mulige svar på ovenstående RQ. De er opdelt i syv 

dimensioner: 

 

Tabel 9: Opstilling af hypoteser (egen tilvirkning) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
168

 Malhotra og Birks: Marketing Research, side 54 

  Hypoteser 
Segmentering   
H1 Der findes forskellige segmenter af forbrugere på fitnessmarkedet. 
Forbrugeradfærd   
H2 Der er en positiv signifikant sammenhæng mellem beliggenhed og valg af fitnesscenter. 
H3 Der er en positiv signifikant sammenhæng mellem design og valg af fitnesscenter. 
H4 Der er en positiv signifikant sammenhæng mellem social og valg af fitnesscenter. 
H5 Der er en positiv signifikant sammenhæng mellem omgivelser og valg af fitnesscenter. 
Købsintention og 
beslutningsproces   
H6 Der er en positiv signifikant sammenhæng mellem pris og valg af fitnesscenter. 
H7 Der er en positiv signifikant sammenhæng mellem tilgængelighed og valg af fitnesscenter. 
H8 Der er en positiv signifikant sammenhæng mellem service og valg af fitnesscenter. 
H9 Der er en positiv signifikant sammenhæng mellem faciliteter og valg af fitnesscenter. 
Involveringsgrad   
H10 Den primære informationskilde er i en begrænset grad anbefaling fra venner/bekendte. 
H11 Den primære informationskilde er i begrænset grad fra Internettet. 
H12 Den primære informationskilde er i begrænset grad fra besøg af fitnesscenter. 
Attitude   
H13 Der er en generel positiv holdning til motionsformen fitness og til fitnesskæderne. 
Tilfredshed og 
loyalitet   
H14 Der er en positiv signifikant sammenhæng mellem et fitnesscenters marketingmix og valg af fitnesscenter. 
H15 Forbrugerens intention om fortsat at være medlem i SATS påvirkes af tilfredsheden med marketingmixet. 
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8. AFRAPPORTERING AF DEN KVANTITATIVE ANALYSE 

8.1 Frekvenstabeller 
 
Jeg vil ved hjælp af en række frekvenstabeller forsøge at skabe overblik over de indsamlede 

informationer/data. Frekvenstabeller analyserer én variabel af gangen og kan på en overskuelig 

måde anskueliggøre data fra spørgeskemaundersøgelsen169.  

8.1.1 Demografi 
 
Indledningsvist vil jeg undersøge om respondenternes demografiske baggrund er repræsentativt 

for den danske befolkning. Herunder vælger jeg at se på fordelingen af køn, alder, uddannelse 

samt årlig indkomst. Ydermere vil jeg kigge på, hvor mange af respondenterne, som har et 

medlemskort i et fitnesscenter og hvordan forbrugerne ser SATS som fitnesskæde. 

 
Af datamaterialet fremgår det, at ud af de 286 besvarelser kommer 166 fra kvinder og 120 fra 

mænd. Dette er en pæn fordeling mellem mænd og kvinder, hvor kvinderne udgør 58 % af 

respondenterne. Hele 61,2 % tilhører aldersgruppen 20-29 år, 16, 1 % tilhører aldersgruppen 30-

39 år, 7,7 % tilhører aldersgruppen 40-49 år og 6,3 % tilhører aldersgruppen 50-59 år. De 

resterende 8,7 % af respondenterne ligger således udenfor aldersgruppen 20-60 år. 32,9 % af 

respondenternes højeste afsluttede eksamen var en mellemlang videregående uddannelse, mens 

23,1 % har taget en lang videregående uddannelse. Dernæst ligger kort videregående uddannelse 

med 16,1 % og 15,7 % har taget en almen gymnasial uddannelse. Næsten 60 % af respondenterne 

tjener under 200.000 kr. i årlig indkomst, mens de resterende var jævnt fordel i de højere 

indkomstgrupper. Kun 2,8 % tilhører indkomstgruppen 500.000 kr. eller derover. 

8.1.2 Medlemskab af fitnesskæde 
 
Ud fra spørgeskemaundersøgelsen er der 230 af respondenterne, som har et medlemskab i et 

fitnesscenter, hvilket udgør hele 80,4 %. Af disse er 31,1 % medlemmer hos SATS, 19,6 % har et 

medlemskab i Fitnessdk, mens 23,4 % er medlemmer hos Fitness World. Kun 6,3 % træner i 

andre fitnesscentre. Equinox er ikke medtaget i undersøgelsen, da de blev opkøbt af Fitness 

World i 2009, jf. afsnit 5.1. Denne fordeling stemmer ikke overens med fitnesskædernes 

                                                 
169 Se bilag 9 for resultat af frekvensanalysen 
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medlemstal, som tidligere nævnt under tendenser i fitnessbranchen afsnit 2.1. Denne overvægt af 

medlemmer hos SATS skyldes, at det primært er respondenter fra en SATS gruppe på Facebook, 

som har udfyldt skemaet. Af de respondenter, der har et medlemskab i et fitnesscenter har 18,5 % 

af disse været medlemmer af deres nuværende fitnesscenter i 2 år eller derover. 17,8 % har været 

medlemmer af deres nuværende fitnesscenter mellem 3 til 6 måneder, mens 17,1 % har været 

medlem mellem 6 til 12 måneder. Kun 9,8 % af respondenterne er nye medlemmer i et 

fitnesscenter, som har været der under 3 måneder. 

Ydermere er det interessant, at hele 78,4 % af respondenterne har en positiv holdning til 

motionsformen fitness, mens 57 % mener, at der er en positiv holdning til de forskellige 

fitnesskæder. I de kvalitative interviews var der mange deltagere, der fremviste den samme 

holdning til fitness generelt og til fitnesskæderne, hvilket de store procenter i det kvantitative 

studie også bekræfter.  

8.1.3 SATS 
 
I spørgeskemaet har jeg stillet nogle spørgsmål om SATS for at finde ud af, hvordan forbrugerne 

betragter virksomheden som fitnesskæde. Respondenterne skulle besvare og evaluere forskellige 

parametre ved SATS, som skal give et større indblik i, hvordan fitnesskæden står i forhold til 

andre aktører på markedet. Først og fremmest mener 85 % af respondenterne, at SATS tilbyder en 

overordnede god kvalitet. Ligeledes nævner 66,6 % af respondenterne, at SATS har god service, 

mens 65,8 % fremhæver deres gode faciliteter i forhold til andre. 46,5 % synes, at SATS har en 

generel god centerindretning og design og 37,3 % nævner, at de har gode omgivelser/atmosfære i 

centrene i forhold til andre aktører på markedet. Til spørgsmålet om hvorvidt SATS tilbyder en 

god beliggenhed af deres centre, er respondenterne næsten ligelig fordelt mellem uenig og enig 

med henholdsvis 45 % og 38,5 %. Billedet ser meget anderledes ud for SATS’ tilgængelighed af 

centre. Her mener hele 72,4 % af respondenterne, at tilgængeligheden er dårlig, hvilket stemmer 

overens med antal centre i forhold til Fitnessdk og Fitness World jf. afsnit 5.1. 
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8.2 Krydstabeller 
 
Jeg har foretaget en lang række krydstabeller, der har relevans til min MRP. Dette gøres for 

samtidig at undersøge hvilke hypoteser jeg vil acceptere eller afvise170. 

Krydstabellerne kan anvendes hvis man vil analysere to eller flere variable, og dette gøres med 

det formål at undersøge, om der er sammenhæng mellem de udvalgte variable171. Disse to 

analyser foretages med det formål, at jeg senere i analysen kan være opmærksomme på hvordan 

sammensætningen af mine respondenter ser ud. Ved krydstabuleringsanalyse anvendes chi-square 

metoden (X2) og Cramer’s Value, for at undersøge om der er statistisk sammenhæng (hvis p-

værdien er under 0,05) mellem de udvalgte variable172. 

 
Jeg har valgt at krydse variablen ”medlemskab af fitnesskæde” med de forskellige demografiske 

parametre og andre relevante variable, såsom diverse attributter ved et fitnesscenter. 

 

8.2.1 Demografi  
 
Først og fremmest foretog jeg en krydstabulering med variablen ”medlemskab af fitnesskæde” 

med den demografiske parameter køn, for at se om hvorvidt mænd eller kvinder foretrækker en 

fitnesskæde frem for en anden. Analysen viste, at der ikke var nogen sammenhæng mellem disse 

to variabler, hvilket blot understreger, at ingen fitnesskæder markedsfører sig målrettet mod det 

ene køn. Dette kan også ses ud fra mit datamateriale, da kønsfordelingen næsten er lige mellem 

mænd og kvinder. Samme resultat fik jeg, da jeg brugte parameteren alder. Heller ikke her kunne 

der konstateres en signifikant sammenhæng, hvilket kan skyldes samme argument som før. De 

fleste fitnesskæder har brede segmentfordelinger i alle aldersgrupper, hvilket også kommer 

hurtigt til udtryk, hvis man besøger et fitnesscenter. Afslutningsvis testede jeg udannelse og årlig 

indkomst med valg af fitnesskæde, hvilket viste at have en sammenhæng. Dette kan forklares ved, 

at de forskellige fitnesskæders medlemspriser varierer, hvorfor det formodes, at forbrugere med 

lave indkomster er mere tilbøjelige til at vælge de billigere fitnesskæder. Her kan nævnes 

studerende, hvor manges indkomster kun tæller SU. 

 

                                                 
170 Se bilag 10 for resultat af krydstabeller 
171 Jensen & Knudsen: Analyse af spørgeskemadata med SPSS, side 62-63 
172 Malhotra & Birks: Marketing Research, side 524 



Rasin Zind Side 70 af 141

8.2.2 Attributter ved en fitnesskæde 
 
Efter de demografiske variable, ønskede jeg at teste de forskellige attributter ved fitnesskæderne, 

såsom pris, tilgængelighed, service osv. Disse parametre blev krydset med valg af fitnesskæde for 

at se om der var en sammenhæng. Min undersøgelse viste, at der var signifikant sammenhæng i 

pris, hvilket også blev bekræftet af respondenterne i det kvalitative studium. Pris har en afgørende 

betydning for forbrugerne, når de skal vælge fitnesskæde. Dette er også en af grundene til, at 

Fitness World har valgt at konkurrere på prisen, da de kom ind på det danske fitnessmarked i 

2005 jf. afsnit 1.1. Derudover viste testen, at der er signifikante sammenhænge i service, 

faciliteter, tilgængelighed og centerindretning/design. Alle som blev fremhævede som vigtige 

elementer i det kvalitative interviews. Til gengæld viste det sig, at beliggenhed og 

omgivelser/atmosfæren ikke havde nogen signifikant sammenhæng, selvom begge parametre blev 

nævnt som betydningsfulde i det kvalitative studie. Forklaringen kan være, at forbrugerne er 

villige til at gå på kompromis med atmosfæren og om fitnesscenteret ligger et dårligt sted og det 

signal dette sender, hvis de kan få et billigt medlemskab og god service og kvalitet. 

8.3 Klyngeanalyse 
 
Jeg vil nu anvende en klyngeanalyse for at segmentere respondenterne173. Denne analyse er en 

independent multivariat analyseteknik, der ikke inkluderer en afhængig variabel. Formålet med 

klyngeanalysen er at gruppere respondenterne i klynger, der er så homogene som muligt mht. de 

karakteristika, der grupperes på baggrund af. Respondenterne grupperes altså med basis i 

udvalgte variable174. Derfor kan klyngeanalysen med fordel bruges til at segmentere markedet og 

dermed besvare hypotesen om, ar der findes forskellige segmenter af forbrugere på 

fitnessmarkedet. 

 
Ud fra klyngeanalysen er der fundet frem til tre klynger, som segmenterer markedet. Ud fra selve 

analysen i SPSS og mine beregninger, kan jeg med fordel navngive klyngerne. Segmenterne er 

således mænd, kvinder og en kombination af mænd og kvinder i den sidste og vil nedenfor blive 

gennemgået yderligere.  

 

                                                 
173 Se bilag 11 for resultat af klyngeanalysen 
174 Jensen & Knudsen: Analyse af spørgeskemadata med SPSS, side 234-236 
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Klynge 1 – Mænd 
 
I denne klynge er der 78 respondenter, hvilket udgør 27,3 % af alle respondenter på 286. Det er 

den mindste klynge med flest respondenter, hvoraf langt størstedelen er mænd. Hele 69 % består 

således af mænd, mens de sidste 31 % er kvinder. Klynge 1 er karakteriseret ved, at 

respondenterne ikke lægger vægt på ekstra ydelser i fitnesskæderne. Omgivelser, atmosfære, 

centerindretning og design bliver ikke tildelt stor betydning, mens kvalitet og tilgængelighed 

vægtes højt. Klynge 1 skiller sig markant ud fra de andre klynger især med hensyn til pris. 

Respondenterne i denne klynge vægter pris højt og mener således, at pris spiller en stor rolle i 

valg af fitnesscenter. Dette stemmer overens med, at størstedelen af denne gruppe er medlemmer 

af Fitness World, som ikke tilbyder ekstra ydelser og som har den billigste pris. 

 
Klynge 2 – Kvinder 
 
Denne gruppe har i alt 89 respondenter repræsenteret, hvilket udgør 31,1 % af alle respondenter 

på 286. Det er den næststørste klynge, som stort set udelukkende består af kvinder, som udgør 94 

%. De sidste 6 % er mænd. Ved at analysere klynge 2, vil der hurtigt danne sig et billede modsat 

klynge 1. Denne gruppe vægter ekstra ydelser højt og går meget op i, hvordan centerindretningen, 

design, atmosfæren og service er. Dette er ikke overraskende, da det primært er kvindelige 

forbrugere, der benytter sig af blandt andet holdtræning. Prisen uddeles ikke samme betydning 

som i klynge 1. Af disse respondenter, som er medlem af en fitnesskæde, er størstedelen medlem 

af fitnessdk og SATS. 

 

Klynge 3 – Mænd og kvinder 
 
Klynge 3 er den største gruppe med 119 respondenter. Det er 41,6 % alle respondenter på 286. 

Denne klynge er karakteriseret ved en meget jævn fordeling af mænd og kvinder, hvor 50,5 % er 

repræsenteret af mænd. Denne gruppe har præferencer for nogle ekstra ydelser, som holdtræning 

og service, mens de er neutrale over for variable som omgivelser og centerindretning. Prisen i 

denne klynge er vigtig, men skiller sig ikke ud i forhold til de førnævnte parametre. Klyngen er 

sammensat af fitnessdk og SATS medlemmer, mens der er enkelte Fitness World forbrugere. 

 
Klyngeanalysen giver os en segmentering af respondenterne fordelt på tre klynger, men 

forklaringsgaden af forskellene imellem er ikke særlig tydelig. Der er dog nogle overordnede 
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præferencer hos respondenterne i hver af de tre klynger. Hvor klynge 1, som består primært af 

mænd, ikke ønsker ekstra ydelser og som vægter pris højt, vil klynge 2 det helt modsatte. Klynge 

3 er lidt en kombination af alle parametre, hvilket giver god mening, da gruppen er jævn fordelt 

af mænd og kvinder. Derudover viste alder ingen sammenhæng at have for disse klynger, hvilket 

er i overensstemmelse med fordelingen af respondenterne i de forskellige aldersgrupper. Kun 

enkelte ældre forbrugere har deltaget i undersøgelsen, og det er primært disse som prioriterer 

kvalitet og service højt og dermed ikke har noget imod at betale ekstra for dette. Derimod er 

yngre forbrugere ofte mere prisfølsomme. Ud fra denne beskrivelse kan klynge 1 med fordel 

betegnes som ”low-end” forbrugere, da de kun går efter det basale og er derfor ligeglade med 

wellness og ekstra ydelser. Klynge 2 kan beskrives som ”high-end” forbrugere, idet de er i den 

modsatte grøft end klynge 1, mens den sidste klynge 3 er midt i mellem, hvorfor de er ”middel” 

segmentet. 

8.4 Multipel regressionsanalyse 
 
Ved multipel regression som statistisk værktøj175, er formålet blandt andet at finde de 

sammenhænge, der eksisterer mellem én afhængig variabel og én eller flere uafhængige 

variable176. De hypoteser, som jeg vil teste er hypotese H14 og H15 i kategorien ”tilfredshed og 

loyalitet”: 

 
Formålet med multipel regression analysen er derfor at undersøge de givne sammenhænge 

mellem et fitnesscenters marketingmix i forhold til tilfredshed og loyalitet.  

 
Resultaterne er multipel regression analysen viser, at både H14 og H15 ikke kan afvises, da der er 

en signifikant sammenhæng ved dem begge. Dette betyder, at der er en sammenhæng mellem et 

fitnesscenterets marketingmix og tilfredsheden af centeret. Forbrugerne fokuserer på 

marketingmixet og vægter parameteret således højt, hvis de skal være tilfredse med fitnesskæden. 

Her ses det, at de uafhængige variable har en multipel determinationskoefficient (R) på 0,606, 

                                                 
175 Se bilag 12 for resultat af multipel regressionsanalysen 
176 Jensen & Knudsen: Analyse af spørgeskemadata med SPSS, side 151 

Tilfredshed og 
loyalitet   

H14 
Der er en positiv signifikant sammenhæng mellem et fitnesscenters marketingmix og tilfredshed med 
centeret. 

H15 Forbrugerens intention om fortsat at være medlem i SATS påvirkes af tilfredsheden med marketingmixet. 
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hvilket giver en R2 (R Square) på 0,368. Det vil altså sige, at modellens uafhængige variable 

forklarer 36,8 % af variationen. Med andre ord viste multipel regression analysen, at 36,8 % af 

variationen i respondenternes tilfredshed med et fitnesscenter kan forklares ved hjælp af centerets 

marketingmix. Ligeledes viste analysen, at der er signifikant sammenhæng mellem forbrugerens 

intention om fortsat at være medlem hos SATS og tilfredsheden med SATS’ marketingmix. 

Selvom der er en sammenhæng mellem disse parametre, så er variationen ikke særlig høj, hvilket 

kan være et udtryk for, at loyaliteten hos SATS’ medlemmer er lav. Ud fra denne analyse kan 

man konkludere, at forbrugerne hos SATS er relativ tilfredse med fitnesskæden, men kan være 

tilbøjelig til at ændre mening med de mindste forandringer hos enten SATS selv eller hos de 

andre aktører på markedet. 

8.5 Diskriminantanalyse 
 
Den sidste multivariate analyse, som jeg gennemførte var en diskriminantanalyse for at teste 

hypoteserne om hvad der påvirker respondenternes valg af fitnesscenter177. Jeg vil altså teste 

hypoteserne 2 til 12. Diskriminantanalyse kan anvendes til at identificere forskelle mellem 

grupper og kan benyttes i situationer, hvor den afhængige variabel er nominalskaleret, og de 

forklarende variable er intervalskalerede. Analysen benyttes altså til at teste hypoteser for, om der 

er kausal sammenhæng mellem en afhængig variabel og en eller flere uafhængige variable178. 

 
Resultat af diskriminantanalysen kan ses nedenfor i tabel 10: 

Tabel 10: Resultat af diskriminantanalysen (egen tilvirkning)179 

                                                 
177 Se bilag 13 for resultat af diskriminantanalysen 
178 Jensen & Knudsen: Analyse af spørgeskemadata med SPSS, side 179 
179 Egen tilvirkning på baggrund af programmet SPSS 

Hypoteser Uafhængig variabel 
Boxs 

M 
Wilks' 

Lamdba Signifikant Klassificering 
Canonical 
Correlation 

H2 Beliggenhed og valg af fitnesscenter 0,152 0,943 0,095 32,3 2,74% 
H3 Design og valg af fitnesscenter 0,452 0,964 0,171 44,5 3.24% 
H4 Social og valg af fitnesscenter 0,212 0,864 0,000 23,7 2,99% 
H5 Omgivelser og valg af fitnesscenter 0,324 0,971 0,216 14,7 1,86% 
H6 Pris og valg af fitnesscenter 0,295 0,994 0,864 42,1 14,61% 
H7 Tilgængelighed og valg af fitnesscenter 0,543 0,912 0,001 50,6 18,65% 
H8 Service og valg af fitnesscenter 0,555 0,843 0,000 28,4 9,54% 

H9 Faciliteter og valg af fitnesscenter 0,132 0,953 0,134 33,9 9,97% 

H10 Anbefaling fra venner/bekendte og valg af fitnesscenter 0,105 0,987 0,721 30,8 5,32% 

H11 Internettet og valg fitnesscenter 0,211 0,950 0,132 12.2 3,11% 

H12 Besøg af center og valg af fitnesscenter 0,675 0,932 0,011 21,2 3,41% 
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Kigger man på tabellen, er det interessant at lægge mærke til, at klassificeringens og ”canonicial 

correlation” værdierne ligger lavt. Klassificeringen giver udtryk for, hvor mange af 

respondenterne som er korrekt klassificeret, hvilket i denne model tyder på, at der er tale om en 

tilfældig gruppering. 

 
Ud fra resultatet af analysen og tabel 10, kan man se, at mange af variablene ikke er signifikante. 

Dette betyder, at variablenes forklaringsgrad er dårlig over for variablen ”valg af fitnesscenter”. 

Hypoteserne 2-5 har en meget lav ”canonical correlation”, som fortæller, hvor mange procent af 

variationen i den afhængige variabel, der kan forklares af modellen. Det samme kan man 

konkludere for hypoteserne 11 og 12, som altså afvises. Hypotese 10 har en højere værdi end H11 

og H12 og variablen viser en signifikant sammenhæng, selvom sammenhængen dog er meget lav. 

Man kan derfor argumentere for, at respondenterne er mere tilbøjelig til at spørge 

venner/bekendte for anbefaling end at bruge Internettet eller selv tag turen til et fitnesscenter. 

 
Ydermere kan man fra analysen konkludere, at de bedste faktorer er tilgængelighed af 

fitnesscentre og pris. Variablen tilgængelighed har en 18,65 % variation i den afhængige variabel, 

mens pris kun har 14,61 % variation, hvilket igen er meget lave for begge. Derudover er der 

signifikant sammenhæng mellem valg af fitnesscenter og variablene faciliteter og service. 

Derimod kan jeg altså afvise, at der er signifikant mellem valg af fitnesscenter og variablene: 

beliggenhed, design, social, omgivelser, Internettet og besøg af center. Disse kan således ikke 

diskriminere mellem de forskellige fitnesskæder, ligesom de heller ikke spiller en rolle for 

forbrugerens forbrugeradfærd. 

 
Ud fra mine kvalitative interviews kunne jeg konkludere, at forbrugerne var involverede i deres 

valg af fitnesskæde, idet respondenterne påpegede og belyste mange faktorer og attributter ved 

fitnesskæderne. Denne indsamlede viden stemmer ikke overens med de kvantitative resultater, 

hvorfor jeg bliver nødt til at revurdere indtrykket fra det kvalitative studie. Resultaterne fra den 

kvantitative analyse har vist lave sammenhænge mellem den afhængige variabel ”valg af fitness” 

og de testede uafhængige variable, hvilket kan betyde, at forbrugerne ikke er så involverede 

alligevel. Selvom den kvantitative analyse har vist signifikante sammenhænge på de variable, 

hvor jeg også har formodet ville være vigtige (tilgængelighed, pris, mm.), er deres betydning og 

relevans dog ikke kommet helt til udtryk. En forklaring på dette kan være, at de 286 respondenter, 



Rasin Zind Side 75 af 141

som har deltaget i undersøgelsen, ikke er repræsentative for den samlede befolkning. Det vil sige, 

at der er mulighed for, at mange af respondenterne ikke er erfarne medlemmer i fitnesskæderne 

og derfor er eksperimenterne med deres valg. De tildeler andre faktorer højere vægt og helt 

tilfældigt har haft indflydelse på deres valg af fitnesskæde, hvorfor de selv ikke kan forklare 

hvilke faktorer og attributter de finder betydningsfulde. På den anden side, er dette resultat ikke 

overraskende, idet mange af medlemmerne er kendetegnet for at være illoyale jf. afsnit 2.4. 

Denne analyse understreger dette, da man må formode, at mange af de respondenter, der har 

deltaget ikke er erfarne medlemmer, som har været i det samme fitnesscenter i mange år. 

 
Diskriminantanalysen kan altså ikke give en endegyldig løsning og svar på, hvilke faktorer 

forbrugerne kigger på, når de skal købe et medlemskort hos en fitnesskæde. Dog kan jeg samtidig 

ikke afvise, at der kan være en sammenhæng mellem valg fitnesscenter og variablerne pris, 

tilgængelighed, service og faciliteter. 

8.6 Konklusion på den kvantitative analyse 
 
For det første vil det være nærværende at præcisere, at afhandlingens resultater i både den 

kvalitative og kvantitative undersøgelse er begrænset i det omfang, af der er undersøgt specifikke 

emner med en afgrænset målgruppe. Den kvantitative undersøgelse er mere repræsentativ end den 

kvalitative på baggrund af antallet af respondenter, hvorfor resultaterne fra det kvantitative 

studium anses som værende mere pålidelige.  

 
Jeg startede med at udlede mine RQ for derefter at kunne opstille mine hypoteser, som jeg kunne 

teste i den kvantitative undersøgelse. Ud fra denne undersøgelse kunne jeg enten acceptere eller 

afvise hypoteserne. Tabel 11 viser hypoteseresultaterne: 
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Tabel 11: Resultat af de testede hypoteser (egen tilvirkning) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Hypoteser 
Resultat 
af test 

Segmentering   
H1: Der findes forskellige segmenter af forbrugere på fitnessmarkedet. Accepteres 
Forbrugeradfærd   
H2: Der er en positiv signifikant sammenhæng mellem beliggenhed og valg af fitnesscenter. Afvises 
H3: Der er en positiv signifikant sammenhæng mellem design og valg af fitnesscenter. Afvises 
H4: Der er en positiv signifikant sammenhæng mellem social og valg af fitnesscenter. Afvises 
H5: Der er en positiv signifikant sammenhæng mellem omgivelser og valg af fitnesscenter. Afvises 
Købsintention og beslutningsproces   
H6: Der er en positiv signifikant sammenhæng mellem pris og valg af fitnesscenter. Accepteres 
H7: Der er en positiv signifikant sammenhæng mellem tilgængelighed og valg af fitnesscenter. Accepteres 
H8: Der er en positiv signifikant sammenhæng mellem service og valg af fitnesscenter. Accepteres 
H9: Der er en positiv signifikant sammenhæng mellem faciliteter og valg af fitnesscenter. Accepteres 
Involveringsgrad   
H10: Den primære informationskilde er i en begrænset grad anbefaling fra venner/bekendte. Accepteres 
H11: Den primære informationskilde er i begrænset grad fra Internettet. Afvises 
H12: Den primære informationskilde er i begrænset grad fra besøg af fitnesscenter. Afvises 
Attitude   
H13: Der er en generel positiv holdning til motionsformen fitness og til fitnesskæderne. Accepteres 
Motivation   
H14: Der findes forskellige motivationsfaktorer for, at folk dyrker fitness. Accepteres 
Tilfredshed og loyalitet   
H15: Der er en positiv signifikant sammenhæng mellem et fitnesscenters marketingmix og valg af fitnesscenter. Accepteres 
H16: Forbrugerens intention om fortsat at være medlem i SATS påvirkes af tilfredsheden med marketingmixet. Accepteres 
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9. SWOT 
 
Til at afslutte den analyserende del har jeg valgt at bruge SWOT-modellen. Nedenstående figur er 

en opsummering af tidligere analyseret materiale, hvilket gør den ideel som afrundingsmodel, da 

den konkret opstiller de stærke sider, der skal stimuleres, de svage sider, som skal elimineres, de 

uudnyttede muligheder, der er, og de trusler som skal undgås. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: SWOT-modellen (egen tilvirkning) 

 

SATS har mange styrker i forhold til sine konkurrenter. På grund af deres store markedsandel i 

hele Skandinavien er kendskabet til SATS bredt i Danmark. Samtidig udbyder SATS mange 

forskellige muligheder inden for træning og wellness, hvor konkurrenterne mere har lagt vægt på 

blot et af områderne. Dette er med til at gøre prisen som en stærk side, da Fitnessdks prisleje er på 

samme niveau, men som nævnt uden samme brede udbyd af ydelse, mens Fitness World har en 

billigere pris, men til gengæld har de ikke samme muligheder inden for træning og wellness. 

SATS’ interne forhold 
Styrker Svagheder 

- Alsidige træningsfaciliteter 
- Kapitalstærkt fundament (ejet af  
  TryghedsGruppen) 
- Bredt udbud af træningsformer 
- Kundeservice 
- Atmosfære og rummelighed 
- Personale 
- Hygiejne 
- Opfylder mange forskellige behov 
- Wellnessafdeling 
- Børnepasning 
- Høj kvalitet 

- Høj pris i forhold til andre aktører på markedet 
- Afskaffelse af bindingsperiode, hvilket gør det  
  nemmere for medlemmer at skifte  
   fitnesskæde 
- For få centre, hvilket gør tilgængeligheden  
  dårlig 
- Tilbagegang i økonomien 
- Dårlige økonomiske nøgletal 

 

SATS’ eksterne forhold 
Muligheder Trusler 

- Fokus på fitness og wellness 
- Fokus på livsstil 
- Vækstmuligheder i branchen 
- Demografisk udvikling (stigende antal ældre,  
  hvilket giver motion på recept) 
- Skattefordele 
- Teknologisk udvikling der f.eks. fremmer 
  træningen 
- Det offentlige forsøger via kampagner at øge   
  fokus på motion 
- Motion er sundhedsforebyggende 
- Samarbejde med forsikringsselskaber 
- Stor andel af befolkningen dyrker ikke fitness 
- Fitness er blevet en nødvendighedsgode 

- Konkurrenter 
- Potentiale indtrængere på markedet 
- Idrætsforeninger 
- Ikke-kommerciel fitnessbranche 
- Større krav fra forbrugere grundet den øgede  
  interesse og fokus på fitness 
- Finanskrise 
- Kunders høje forhandlingsmagt 
- Lave switching-cost for forbrugerne 
- Lavt involverede forbrugere 
- Kedeligt at træne fitness 
- Illoyale medlemmer 
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Kigger man udelukkende på prisen, er det er svaghed for SATS, eftersom førnævnt discountkæde 

Fitness World udbyder fitness til lavere pris. 

 
SATS har en række svage sider, hvor især tilgængeligheden springer frem som den største 

svaghed, idet det er svært for forbrugerne at benytte sig af SATS’ faciliteter mange steder. 

Derudover er tilbagegangen i økonomien en svaghed i forhold til f.eks. Fitness World, som ser en 

betydelig fremgang. En anden svaghed er, at SATS ikke længere kan binde kunderne til årlige 

medlemskabsaftaler. Dette gælder dog også for SATS’ konkurrenter, hvorfor det ikke kan defineres 

som en trussel for SATS alene. 

 
SATS har talrige af muligheder fra eksterne faktorer. Som jeg fandt ud af i PEST-analysen er 

staten og de offentlige sundhedsmyndigheder med til at lægge vægt på sund livsstil, hvilket er en 

form for gratis PR for samtlige fitnesskæder. Samtidig er der blevet informeret meget om, 

hvorledes motion kan forebygge sundhedsskader. Et diskuteret emne er, hvorvidt man kunne 

indføre fordele for medlemmerne af fitnesscentrene, således det er momsfrit. Andre muligheder 

fra øvrige Europa er samarbejdsaftale mellem forsikrings- selskaberne og fitnesscentrene, således 

medlemmerne kan få billigere forsikring. Den teknologiske udvikling fortsætter stadig, selvom 

denne udvikling udgør indirekte også en trussel ved, at forbrugeren også dermed sætter højere 

krav og standard. Udviklingen skulle dog gerne få endnu flere potentielle kunder til at benytte 

denne motionsform. 

 
Trusler for SATS er de nye indtrængere på markedet og substituerende produkter, da man i 

fremtiden aldrig kan forudse, hvorvidt markedet udvikler sig. Som tidligere nævnt under Porters 

model of competitive industry structure er indgangs- barriererne høje, hvorfor det vil kræve en 

stor kapital at komme ind på markedet. Derudover findes der allerede på nuværende tidspunkt 

utallige substituerende produkter til SATS, som i fremtiden vil forsætte med at komme. 

Ydermere er det vigtigt at holde øje med aktuelle finanskrise, som kan forværres og dermed 

skabe yderligere økonomiske problemer for SATS. 
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10. STRATEGI 
 
Det er tidligere konstateret, at SATS står med stærke muligheder på markedet, hvor der stadig er 

store muligheder for vækst i branchen og dermed en forøgelse af medlemsantallet. Jeg vil i dette 

kapitel se på, hvilke muligheder SATS har for at skabe loyale kunder og udbygge deres 

markedsandel. 

10.1 Strategiske muligheder 
 
For at finde frem til hvilke strategiske muligheder SATS har i forhold til at skabe en vedvarende 

konkurrencemæssig fordel og dermed skabe en solid position på markedet, vil jeg benytte mig af 

en kombination af Hamel og Prahalds ”ressourcesynsvinklen”180 og Porters 

”positioneringssynsvinklen”181. På baggrund af ressourcesynsvinklen, som fokuserer på 

ressourcer hvilke ikke er mulige for konkurrenterne at kopiere, og som følge deraf kan være 

fundamentet for en vedvarende konkurrencefordel182, vil jeg anvende positioneringssynsvinklen, 

som omhandler tre generiske strategier, som kan benyttes til at opnå en vedvarende 

konkurrencemæssig fordel183. 

Nedenstående tabel er en oversigt lavet på baggrund af SATS’ interne styrker og svagheder, som 

jeg fandt frem til i analysedelen. Virksomhedens ressourcer og kompetencer repræsenterer de 

mest vedvarende elementer af en forretningsstrategi, eftersom de som regel er svære for 

konkurrenterne at imitere.  

 Ressourcer Kompetencer 

 

Samme som konkurrenternes 

eller let-imiterbare 

Ø Faciliteter 
Ø Udbud af holdtræning 
Ø Træningsmaskiner 
Ø Personale og kvalificeret 

instruktører 

Ø Godt kendskab til markedet 
Ø Stor viden om træning og 

fitness 
Ø Kendskab til forbrugerne 
 

 

 

Bedre end konkurrenternes og 

svært-imiterbare 

Ø Stærkt brand 
Ø Wellnessfaciliteter 
Ø Service 
Ø Nyeste teknologi inden for 

maskiner og 
træningsredskaber 

Ø Afdelinger med 
børnepasning 

Ø Dækker størstedelen af 
markedet 

Ø Fleksible high-end produkter 
 

 

Tabel 12: SATS’ interne styrker og svaheder (egen tilvirkning) 

                                                 
180 Hamel & Prahalds: The Core Competence of the Corporation, side 79 
181 Kotler & Hansen: Marketing Management, side 369 
182 Forelæsningsnoter i strategisk markedsføringsplanlægning 
183 Forelæsningsnoter i strategisk markedsføringsplanlægning 
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Øverste del af tabellen udgør de nøglesuccesfaktorer184, som SATS nødvendigvis ikke har den 

store fordel af i forhold til konkurrenterne, men ikke desto mindre kan de heller ikke undvære 

disse eftersom de danner grundlaget for at konkurrere på markedet. Nøglesuccesfaktorerne skal 

således løbende vedligeholdes og udvikles. Nederste del af tabellen består af de ressourcer og 

kompetencer som konkurrenterne ikke kan kopiere, og dermed danner disse grundlaget for de 

vedvarende konkurrencemæssige fordele185. Disse unikke ressourcer og kernekompetencer skal 

SATS altså optimere regelmæssigt for at opretholde de konkurrencemæssige fordele, hvis 

virksomheden ønsker at gøre sig gælde på det dynamiske marked, som fitnessbranchen er 

kendetegnet ved. 

I forlængelse af ovenstående vil jeg nu foreslå hvilken af de tre generiske strategier SATS skal 

forsøge at drive virksomheden efter og opnå konkurrencemæssige fordele. Ud fra Porters tre 

generiske strategier186 kan det udledes, at SATS benytter strategien ”differentiering” jf. afsnittet 

”virksomhedsbeskrivelse”. Denne strategi tager udgangspunkt i, at kunderne på markedet er 

meget forskellige og har varierende præferencer og behov. Således tilpasser SATS sig til 

markedets forskellige kundesegmenter ved at differentiere og tilpasse deres abonnementer, 

faciliteter samt aktiviteter efter forskellige kriterier. SATS anvender i høj grad en 

tilpasningsstrategi for dermed at kunne opstille et alsidigt sortiment, der kan tiltrække en bred 

skare af markedet. Med den valgte generiske strategi in mente er det også vigtigt, at SATS 

forsøger at fastholde den overordnede konkurrencestrategi og være opmærksom på de afledte 

udfordringer, den valgte strategi ligger for dagen. Det er således essentielt for SATS at bevare 

differentieringsstrategien over for forbrugerne, således at de kan genkende og adskille SATS fra 

konkurrenterne og dermed skabe endnu et stærkere brand. Måden hvorpå SATS kan differentiere 

sit produkt er kompleks, idet SATS leverer en serviceydelse frem for et decideret produkt. 

Mulighederne, hvorpå SATS kan differentiere sig, opstår som følge af deres sammensatte 

parametermix, hvor SATS selv kan justere og optimere parametrene produkt, pris, place, 

promotion, people, physical evidence samt processes. 

                                                 
184 Aaker & McLoughlin: Strategic Market Management, side 144 
185 Aaker & McLoughlin: Strategic Market Management, side 144 
186 Mansfeldt & Olesen: Markedsanalyse og strategi, side 326-327 
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Figur 7: Porters konkurrencestrategier 

Den generiske strategi er instinktivt en god indikator for SATS’ videre strategiske udspil, idet 

mange andre strategier kan udledes af den og giver således et generelt fingerpeg om, hvordan 

SATS skal agere både strategisk, taktisk og operativt. Det anbefales, at SATS viderefører deres 

hidtidige generiske strategi, differentiering. Dette skyldes den intensive rivalisering i 

fitnessbranchen, hvorpå SATS er nødsaget til at differentiere sig fra mængden og skabe en række 

præferencer blandt forbrugerne for at kunne gøre sig gældende på markedet. 

10.2 Grundlag for strategi 
 
Efter at have fastlagt SATS’ kompetencer og ressourcer i forhold til konkurrenterne på markedet, 

vil jeg nu se nærmere på de faktorer, som SATS bør fokusere på for at få konkurrencemæssige 

fordele på fitnessbranchen. Dette gøres med udgangspunkt i SWOT-analysen, hvor de vigtige 

faktorer bliver diskuteret med henblik på at identificere en strategiplan til SATS. Denne 

strategiplan har til formål at udbygge virksomhedens markedsposition ved at øge medlemstallet 

og fastholde eksisterende kunder. 

 
Ud fra den tidligere analyserede del og SWOT-analysen bør SATS primært basere deres 

fremtidige strategiske planer på et ressourcemæssigt grundlag jf. Gary Hamels Resource Based 

View (RBV) 187. Dette begrundes med, at virksomheden ikke vil få en afgørende fordel ved at 

foretag et strategic fit i forhold til konkurrenterne jf. Michael Porters Positioning View (PV) 188. 

SATS skal udnytte de nye muligheder, der opstår og skal derfor tænke internt og i et “indefra og 

ud”-perspektiv og dermed være proaktive og dynamiske. Som nævnt i afsnit 10.1 skal 

                                                 
187 Hamel & Prahalds: The Core Competence of the Corporation, side 79 
188 Kotler & Hansen: Marketing Management, side 369 
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ressourcesynsvinklen og positioneringssynsvinklen dog kombineres, hvorfor det også er 

nødvendigt at tag højde for den sidste nævnte, således vi også får et ”udefra og ind”-perspektiv. 

10.2.1 Key success factors (KSF) og Sustainable competitive advantages 
(SCA) 
 
I afsnit 10.1 opstillede jeg en tabel, der viser SATS’ kompetencer og ressourcer i forhold til 

konkurrenterne på markedet. Blandt de vigtigste KSF’er er, at SATS har stor markedsindsigt i 

fitnessbranchen. Virksomheden blev grundlagt tilbage i 1995 og har udviklet sig lige siden. De er 

i dag en moderne fitnesskæde, der er i konstant udvikling for at følge med kundernes foranderlige 

fitnessvaner. Med den lange historie bag sig og de mange år i branchen har SATS i dag stor 

indsigt i det danske fitnessmarked, hvilket er en kæmpe fordel, da konkurrencen er intensiv. 

 
Denne indsigt kan løbende bruges til at vurdere, hvilke muligheder der er og hvilke trusler, der 

skal undgås. Samtidig kan den vigtige KSF bruges til at analysere hvilke svagheder, der skal 

reduceres, samt styrker der skal udbygges jf. SWOT-analysen. I min tidligere præsentation af 

fitnessbranchen fandt jeg frem til, at der er få store aktører på markedet, som tilbyder forskellige 

former for fitness. Samtidig fandt jeg frem til, i min eksterne analyse, at der er høje entry 

barrierer, hvorfor det er svært for nye aktører at komme ind og etablere sig i branchen. 

 
Ydermere har jeg analyseret mig frem til, at markedet består af mange segmenter, der har 

forskellige behov. SATS dækker med deres fleksible produkter et stort segmentmarked og derfor 

tilfredsstiller de fleste kundebehov, hvilket de kan bruge proaktivt til at skabe yderligere vækst 

indenfor disse segmenter. Deres fleksible high-end produkter betragtes dermed som en SCA. Det 

er en fordel, at SATS har en bred produktportefølje i forhold til konkurrenterne, da de på den 

måde kan tilfredsstile flere behov hos forbrugerne. 

10.2.2 Det markedsstrategiske mål 
 
I SWOT-analysen har jeg ridset en række væsentlige forhold op, der er centrale i tilknytning til 

SATS. Disse forhold gav anledning til diskussion i forbindelse med muligheder for strategier for 

fremtiden og de tilhørende succes factors og sustainable competitve advantages. 

Jeg har tidligere fundet frem til, at fitnessmedlemmernes præferencer har ændret sig, og der bliver 

stillet højere krav til serviceydelser som for eksempel nye teknologiske muligheder. 
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Medlemmerne keder sig under træningen og mangler underholdning eller muligheder for at 

udnytte tiden bedre, mens de opholder sig i centrene jf. den kvalitative og kvantitative analyse. 

 

Jeg mener derfor, at SATS skal forfølge følgende strategiske mål: 

 
• Udbygge sin position på fitnessmarkedet. 

- Derunder øge sin markedsandel til 15 % ved: 

1. Få flere medlemmer til og 

2. opnå flere loyale medlemmer 

 

• Være proaktive i forhold til udvikling indenfor teknologi (træningsmaskiner, Internettet) 

og økonomi (finanskrise, kundernes forhandlingsmagt, øget prisbevidsthed). 

• Kontinuerligt at forfølge en optimal produktportefølje, som tilpasser sig de skiftende 

demografiske forhold. 

 

SATS’ finansielle mål skal selvfølgelig forfølge en profitabel forretning, og skal især sørge for at 

styrke deres afkastnings- og dækningsgrad og ROI189. Grundet finanskrisen er det ikke sikkert, at 

SATS kan øge deres af respektive nøgletal. Hovedkonkurrenter er dog i samme båd, og derfor 

forventes det også at de kun i begrænset grad vil føre aggressivt frem i 2011, og derfor kan man 

argumentere for, at aktørerne primært vil følge ”invest to hold” markedsandele190. 

Fitnessbranchen befinder sig dog stadig i en vækstfase trods finanskrisen, hvorfor der er 

potentiale for øget omsætning og overskud, hvorfor SATS skal stræbe efter at øge omsætningen 

og dermed få overskud igen. 

                                                 
189 ROI: Return Of Investment 
190 Aaker & McLoughlin: Strategic Market Management, side 125 
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SATS kan iværksætte flere tiltag og derved gøre deres nuværende medlemmer mere loyale, samt 

give nye medlemmer incitament til at vælge SATS som deres foretrukne fitness og velværecenter. 

Med udgangspunkt i Ansoff’s strategiudviklingsteori har SATS fire muligheder. De kan udbygge 

deres position på de allerede eksisterende markeder (markedspenetrering), de kan søge hen mod 

nye markeder (markedsudvikling), de kan tilbyde nye services på eksisterende markeder 

(produktudvikling), eller de kan lave en kombination, hvor de går ind på nye markeder med en ny 

service (diversifikation)191. 

 
Til at fastslå hvilken af Ansoff’s strategier, der er mest fordelagtig for SATS, tager jeg 

udgangspunkt i de styrker og muligheder, der ligger nærmest virksomheden i dag. Strategien bør 

derfor baseres på SATS eksisterende ressourcer jf. Hamel og Prahalds ressourcesynsvinklen i 

afsnit 10.1. Det vil sige, jeg kigger på de kompetencer, som SATS i dag besidder og de 

muligheder indenfor produkt og service, som passer ind i SATS’ nuværende strategi og koncept 

og bygger videre herpå. Det er derfor vigtigt at fokusere på disse kompetencer, SATS råder over, 

samt hvordan de kan udvikle disse bedst muligt i bestræbelsen efter økonomisk vækst gennem 

nye medlemmer, samt fastholdelse af disse. 

10.3 Strategivalg 
 
På baggrund af ovenstående mener jeg, at SATS bedst mulige kan øge deres omsætning og opnå 

præference hos kunderne igennem en udvidelse af produkt-mixet. Dette svarer til i Ansoffs 

termer at følge en produktudviklingsstrategi192. Denne strategi virker mest naturlige ud fra de 

kernekompetencer og styrker, jeg tidligere har defineret hos SATS. Virksomheden besidder et 

veletableret brand, hvorfor nye tilbehør til deres eksisterende produktlinier godt kan lade sig gøre, 

så længe den vil passe til profilen. 

 
Som en løsning til at imødekomme medlemmernes behov vil jeg anbefale SATS at opbygge en 

underholdningsmaskine, som jeg navngiver SATS-Entertainment. Underholdningsmaskinen 

skal være bygget op som en 15” touch screen, der er placeret på en fordelagtig måde på 

motionsmaskinerne, således at medlemmerne både kan holde øje med deres udøvelse og lad sig 

underholde på samme tid. SATS-Entertainment skal være opdelt i to sektioner, herunder 

                                                 
191 Søndersted-Olsen: Marketing håndbogen, side 172-173 
192 Søndersted-Olsen: Marketing håndbogen, side 172-173 
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underholdning og informationssøgning, der kan give brugeren en bedre udnyttelse af tiden. På 

selve skærmen kan man trykke på en række menuer, som kan guide brugeren igennem alle dens 

programmer. 

SATS-Entertainment vil i første omgang blive opsat i fire centre for få en fornemmelse af 

succesen. Det vil være tre centre i København og et i Århus. Denne nye service ydelse vil skabe 

en ny opmærksomhed omkring SATS og det produkt, som de tilbyder. Det vil være med til at 

signalere, at SATS er meget kundeorienteret og prøver at tilbyde det bedste for deres kunder. 

Med denne introduktion vil SATS sætte helt nye standarder for træning og underholdning og 

minimere den trends om, at træning kan være kedelig og tidskrævende. Derudover kan dette også 

skabe en opmærksomhed omkring den teknologiske trend, hvor den teknologiske udvikling er i 

fokus. 

For at denne udvikling kan ske, er det nødvendigt, at SATS trækker på nogle af sine styrker, da 

produktet SATS-Entertainment vil kræve knowhow og en forholdsvis stor kapital i opstart. 

Fordelen ved SATS-Entertainment er, at det kan ses som et supplement til selve kerneproduktet 

og tillægge SATS’ medlemmer en ekstra ydelse og differentiere sig fra de øvrige 

fitnessudbydere193. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
193 Afsætningsøkonomi: Fitnessdk, side 34-35 



Rasin Zind Side 86 af 141

10.4 Segmentering og målgruppevalg 
 
SATS har været i fitnessbranchen på det danske marked i mange år og er den største fitnesskæde i 

Skandinavien. På trods af det er de ikke i stand til at dække alle kunders behov. Der vil altid være 

nogle forbrugere i alle aldersgrupper, der eftersøger andre ydelser, end SATS kan tilbyde. Det er 

den primære årsag til, at virksomheder kun koncentrerer sig om en begrænset del af markedet. 

Generelt er segmenteringsbegrebet blevet en absolut nødvendighed for virksomhederne, idet det 

er umuligt at sælge alt til alle. Jeg vil hermed opdele markedet i segmenter og ud fra disse 

redegøre for, hvilke segmenter SATS bør fokusere på i deres markedsføring. Denne fokusering 

gør det samtidig lettere at målrette promotionsindsatsen samt brande produkterne inden for et 

eller flere valgte segmenter, der både er profitabelt for SATS, men også målbart, tilgængeligt, 

differentieret og overkommeligt. 

 
I denne afhandling blev en ”adfærd segmentering”194 foretaget i min kvantitative undersøgelse jf. 

afsnit 8.3. Denne segmenteringsmetode anvendes til at segmentere konsumenterne ud fra forhold 

som købsadfærd, købemotiver, informationssøgning mm. Inden for de seneste år har 

psykografiske og adfærdsmæssige segmenteringskriterier vundet meget frem på bekostning af 

demografiske kriterier. Dette skyldes en erkendelse af, at forbrugernes demografiske kendetegn i 

de fleste tilfælde er utilstrækkelige, når deres forbrug af et bestemt produkt skal kortlægges. 

Hvilke segmenteringskriterier, der er relevante ved segmenteringen af markedet for et konkret 

produkt eller serviceydelse, kan bestemmes ved en markedsanalyse195. I min markedsanalyse 

tidligere i afhandlingen fandt jeg frem til, at forbrugerne i fitnessbranchen kan segmenteres i tre 

forskellige grupper. Det første segment er high-end, som udgør 31,1 % af markedet, mens det 

andet segment er low-end og udgør 27,3 %. Det sidste og største segment kaldes middel og udgør 

41,6 % af det totale marked jf. afsnittet ”klyngeanalyse”. Segmenterne er karakteriseret på 

baggrund af forskellige kriterier ved valg af fitnesskæde, hvorfor segmenteringen defineres, som 

nævnt før, adfærd segmentering. High-end segmentet efterspørger ekstra ydelser og god service 

og kvalitet, mens low-end ser bort fra ekstra ydelser og kun fokuserer på basale ting i et 

træningscenter. Imellem disse to segmenter er middelsegmentet placeret, hvor enkelte kræver 

ekstra ydelser, mens andre er neutrale over for dette. 

                                                 
194 Mansfeldt & Olesen: Markedsanalyse og strategi, side 165 
195 Mansfeldt & Olesen: Markedsanalyse og strategi, side 165 
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Ud fra denne segmentering er der to mulige segmenter, nemlig high-end og middel segmenterne, 

som kan være potentielle målgrupper for SATS. Det er muligt for SATS at fokusere på begge 

segmenter, da deres koncept og produktportefølje er bredt nok til dette. For at den valgte strategi 

bedst muligt skal implementeres og ramme forbrugerne effektivt, er det dog fordelagtigt at satse 

på én målgruppe. I forhold til SATS’ valgte strategi i afsnit, mener jeg, at virksomhedens 

primære målgruppe er high-end segmentet. Endvidere er det vigtigt ikke at glemme 

middelsegmentet helt, idet denne gruppe udgør en stor del af det totale marked. Derfor kan 

middelsegmentet betegnes som sekundære målgruppe. Low-end segmentet fravælges, da disse 

forbrugere ønsker de basale elementer og efterspørger ydelser, som ligger nærmere konkurrenten 

Fitness World. Fitness Worlds produkter og ydelser varierer som bekendt fra SATS’ 

fokusområder, hvorfor SATS ikke kan dække low-end segmentets ønsker og behov. 
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10.5 SATS’ nye parametermix 
 
Den nye strategi for SATS vil betyde, at de fire P’er bliver berørt, som jeg vil gennemgå i dette 

afsnit, mens de øvrige tre P’er, som jeg behandlede under virksomhedsbeskrivelsen, vil forblive 

uændret. 

10.5.1 Product 
 
SATS-Entertainment er som tidligere beskrevet mit nye produktudbud, der skal imødekomme 

eksisterende og nye medlemmernes behov for at blive underholdt. Underholdningssystemet skal 

ses som et supplement til hovedproduktet, der skal opsættes på henholdsvis cyklerne, 

stepmaskinerne og løbebåndene. Således skal brugeren både kunne holde øje med 

informationspanelet på konditionsmaskinen samtidig med at kunne benytte de forskellige 

faciliteter på SATS-Entertainment. Det er derfor nødvendigt, at brugerfladen er opbygget enkelt 

og logisk, så alle kan anvende den uden at miste den fulde koncentration fra selve motionen. 

Derfor er SATS-Entertainment opbygget som et lukket forum med begrænset adgang til 

Internettet, hvorfra der er en række forudbestemte muligheder for brugeren196. SATS-

Entertainment er opdelt i fem grupper, der er følgende: underholdning, spil, information, mail, 

sundhed og reklameblok. Jeg vil nedenfor uddybe de enkelte områder. 

 
• Underholdning: Underholdningen skal hjælpe medlemmerne med at slappe af og nyde 

opholdet i centeret. I dette program skal det være muligt at høre den nyeste musik, se videoklip 

fra film og tv-serier og være tilkoblet hjemmesiden youtube.com, hvor den enkelte forbruger kan 

gå ind søge efter det videoklip eller musik, som denne ønsker at se og høre. På den måde vil 

medlemmerne nyde træningen og underholdningen vil have en motiverende effekt for at komme 

ned i centeret og træne.  

 
• Spil: SATS-Entertainment vil indeholde diverse spil, som vil underholde samtidig med 

forbrugeren træner. Forbrugerne vil få mulighed for at gennemføre forskellige levels i spillene, 

hvor deres krop vil fungere som kontrolleren. Det vil sige, at man på løbebåndet kan løbe om kap 

med en fiktiv konkurrent med forskellige sværhedsgrader og steder, der kunne være savannen i 

Afrika, Den Kinesiske Mur eller stranden. På samme måde kan man på cyklen køre med i feltet 

                                                 
196 Afsætningsøkonomi: Fitnessdk, side 40 
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på Tour de France eller i andre omgivelser. På stepmaskinen er det dog sværere på samme måde 

at lave en bane, men her kan man kæmpe om at komme først til tops via trapperne i Pyramiderne. 

På denne måde bliver brugeren både underholdt via spillet og konkurreret af den sværhedsgrad, 

man vælger. For at realisere denne kategori må man igennem et samarbejdsaftale med en 

spilproducent for at udvikle programmet. 

 
• Nyheder: Kategorien nyheder skal give den mere travle bruger mulighed for at søge 

informationer om forudbestemte emner, såsom dagens nyhedsoverskrifter, businessrelaterede 

nyheder og informationer om storbyliv. I denne funktion skal forbrugeren have mulighed for at 

besøge nationale og internationale avishjemmesider, hvor det vil være muligt at enten læse eller 

høre dagens nyheder. Det vil således være muligt at se tv-avisen, hvis man ikke ønsker at læse 

nyhederne. Motionisten kan være fuld i gang med træningen og vil derfor have problemer med at 

koncentrere sig om at læse artiklerne. Derudover vil der være mulighed for at komme ind på 

krak.dk, hvis der er behov for at søge en rute og finde vej. Denne funktion vil således fungere 

som en GPS. Ydermere kan man søge information om storbyliv i København og Århus, såsom 

natteliv, caféer, butikker og meget mere.   

 
• Mail: SATS-Entertainment skal også give motionisten adgang til at læse mail, som de fleste 

formentlig vil have en nytte af. Fra starten af vil det være de mest gængse mailsteder, der er 

adgang til som hotmail.com, kom.jubii.dk/email, mail.dk, yahoo.com og gmail.com. Dette 

skyldes, at vi fra starten af ikke kender samtlige mailsteder, hvorfor det vil være umuligt at 

imødekomme alle. Via kontakten til personalet skal det således være muligt at få indkodet de 

enkelte mailsteder, så det fremover vil være muligt at opbygge en hel portal med mailsteder, så 

alle kan benytte sig af mailservicen. 

 
• Sundhed: Denne funktion skal indeholde adgang til motion- og sundhedsrelaterede magasiner, 

artikler og nyheder. For eksempel skal man have adgang det kendte motionsblad iFORM’s 

hjemmeside. Herunder skal man kunne hente tips og gode råd omkring kalorieforbrænding, 

styrketræning, kondition, madopskrifter, samt om kost og motion. Derudover skal man kunne 

læse om kosttilskud, kreatin- og protein-tilskud, energidrik, energibarer og andet. Udover 
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iFORM, skal man også have adgang til den anerkendte hjemmeside netdoktor.dks, hvor man fra 

en lægevinkel kan læse om sundhed197. 

 

På baggrund af beskrivelsen de ovenstående kategorier er skærmen opbygget som en 15” touch 

screen, hvor man via knapper på selve skærmen trykker for at anvende de forskellige 

programmer. For at brugeren skal kunne læse sin mails, er det nødvendigt med et tastatur. Dette 

tastatur vil fremkomme på skærmen, når det er nødvendigt til indtastning af for eksempel 

brugernavn og password ved brug og besvarelse af mails. På denne måde undgår vi, at et 

traditionelt tastatur hurtigt vil kunne tage skade under omstændighederne med sved og stød, som 

brugeren påfører under motionen. Skærmen skal derfor også være robust og kunne tåle at blive 

rengjort hyppigt. 

 
SATS har tidligere lanceret træningsmaskiner med indbygget tv-skærm jf. afsnit 3.3.1. Jeg har 

trods alt stadig valgt at udvikle SATS-Entertainment, da jeg finder en større nødvendighed inden 

for underholdning end blot direkte tv- og radioprogrammer. Derfor er SATS-Entertainment 

udviklet med flere funktioner for forbrugeren, således at brugeren individuelt kan vælge mellem 

flere muligheder. For den travle bruger skal det ikke kun være muligt at lade sig underholde, men 

også foretage informationssøgning. En anden fordel ved SATS-Entertainment er, at det er et 

eksternt system, der tilkobles fitnessmaskinerne. Dette betyder, at SATS ikke skal udskifte en 

eneste fitnessmaskine, men blot tilføre det til de eksisterende. Dette har også den fordel, at hvis 

fitnessmaskinen går i stykker, kan man montere SATS-Entertainment på en ny, eller omvendt 

hvor touch screen går i stykker, kan der let påføres en ny. SATS-Entertainment har også den 

fordel, at det er en 15” touch screen, hvorfor den ikke vil fylde tilstrækkeligt meget mere. 

Derudover kan man her sætte skærmens indstilling således, at den passer i højden til den enkelte 

bruger og ikke som den allerede udviklede skærm, der sidder nede i fitnessmaskinen. Til sidst er 

SATS-Entertainment også indbygget med mulighed for at se de seneste nyheder og filmtrailers. 

Dog er normale tv-programmer fravalgt, således brugeren ikke er fristet til at blive siddende i 

længere tid end nødvendigt på grund af tv-programmets varighed. 

SATS-Entertainments mange funktioner skal hermed underholde brugeren, så man anvender sit 

medlemskab mere, men samtidig skal det ikke udnyttes til at være en arbejdscomputer. Derfor vil 

                                                 
197 Afsætningsøkonomi: Fitnessdk, side 40-41 
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der ikke være adgang til Word dokumenter eller e-handel. Det er tidskrævende og skal ikke tage 

fokus fra, at man stadig skal motionere. Samtidig skal brugeren heller ikke tage pladsen fra øvrige 

kunder, så det skaber kødannelse. SATS-Entertainments funktion er derfor udelukkende at 

anvende tiden på fitnessudstyret bedre og skabe incitament til at få dyrket mere motion og 

derigennem blive gladere for sit medlemskab. 

10.5.1.1 Fremtidige forbehold 

 
Det er nødvendigt for at opretholde interessen hos brugeren og optimere SATS-Entertainment, at 

med tiden at udvikle funktionerne yderligere. Den introducerede SATS-Entertainment er 

begrænset til visse centre og fitnessmaskiner for at se brugernes reaktion på det nye tiltag. Efter et 

stykke tid skal der evalueres skærmens succes og muligheder, hvorvidt det skal videreudvikles 

eller ej. Med tiden må det også vise sig, hvorvidt brugerne benytter SATS-Entertainment korrekt 

og ikke misbruger udstyret. Der skal fra starten ikke sættes restriktioner på hvor lang tid, man må 

anvende maskinerne. Dette kan dog blive nødvendigt, hvis det skaber kødannelse og tager fokus 

fra selve træningen. For at imødegå dette fra starten, skal SATS-Entertainment anbringes på flere 

typer fitnessmaskiner og ikke kun én type. 

10.5.2 Pris 
 
Det er væsentligt at huske i dette omfang, at lanceringen af SATS-Entertainment skal ses som en 

ekstra serviceydelse overfor kundekredsen og de potentielle kunder. Derfor vil formålet med 

SATS-Entertainment ikke være at øge omsætningen i første omgang, men at opnå præference 

overfor målgruppen og kundeloyalitet. Men på sigt vil det også være med til at øge omsætningen, 

idet kundegruppen vil øges. 

Jeg mener, at SATS’ nuværende prisstrategi kan ses i overensstemmelse med den fremtidige 

positionering af fitnesskæden, hvorfor en prisændring ikke vil være særlig oplagt. Desuden vil en 

prisforhøjelse af medlemskabet modarbejde mit strategiske mål, som et at opnå tilfredshed og 

loyalitet hos målgruppen. 

Derfor mener jeg, at produktet skal markedsføres som en ekstra ”gratis” serviceydelse, som 

SATS tilbyder deres medlemmer. Da produktet ikke er gratis at udvikle, er det væsentligt, at der 

igennem sponsorater og annoncører opnås en markedsføringsindtjening. Dette kan ske ved at 
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annoncørerne får en lille reklame sat ind i SATS-Entertainment ved opstart eller deres logo kan 

placeres på selve skærmen.  

10.5.3 Place 
 
SATS’ distributionen af produkter og services sker gennem deres fitnesscentre, som har en 

funktion som deres distributionskanal. Derfor er der tale om zero-level channel198, da der ingen 

mellemhandlere er. SATS’ hovedprodukt, motionsmaskinerne, befinder sig allerede i alle 

distributionskanalerne, og det vil være en fordel at placere SATS-Entertainment i de allerede 

etablerede distributionskanaler. Herved spares der for omkostninger, og virksomheden kan opnå 

synergieffekter ved at lancere SATS-Entertainment i SATS’ egne og allerede etablerede centre. 

Jeg ønsker kun at lancere og montere SATS-Entertainment i udvalgte centre. Derfor foretager jeg 

mig en selektiv distribution199 af SATS-Entertainment, da det vil være en stor risiko at lancere 

SATS-Entertainment i alle centre, da disse består af et kæmpe antal motionsmaskiner. Denne 

form for distribution har til formål at indhente information om folks reaktioner på denne touch 

screen, således man af resultaterne kan se, om man skal lancere SATS-Entertainment i alle centre. 

Disse udvalgte centre, som jeg ønsker at markedsføre SATS-Entertainment i, skal fungere som en 

stikprøve af folks holdninger til produktet, og derfor vælger jeg de største og mest benyttede 

centre. Jeg har derfor valgt at placere SATS-Entertainment i indre København og indre Århus, jf. 

strategiafsnittet. 

10.5.4 Promotion 
 
Promotionsindsatsen skal nu ændres efter den nye strategi. Til dette er det nødvendigt at kigge på, 

hvilken fremtidig position SATS ønsker sig, således promotionsindsatsen bliver målrettet. 

10.5.4.1 Positioneringskort (Fremtidig ønsket position) 
 
Jeg vil med dette afsnit fastlægge, hvilken fremtidig position SATS’ nye strategi skal bevæge sig 

imod. Jeg har valgt at udforme et nyt positioneringskort ud fra kriterierne pris og produktudbud, 

hvor der findes tre grupperinger: 

 
 

                                                 
198

 Kotler & Hansen: Marketing Management, side 508 
199

 Kotler & Hansen: Marketing Management, side 644 
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Figur 7: Positionskort (egen tilvirkning) 

 
Som det ses ud fra positioneringskortet, omfatter premium strategi et højt og varieret 

produktudbud og til høje priser, mens mainstream strategi omfatter et produkt af 

gennemsnitsudbud, og som sælges til gennemsnitspriser. Til sidst er der ”billigvare” strategi, der 

henviser til lille produktudbud og tilsvarende lave priser. SATS’ fremtidige position ligger 

mellem premium og mainstream produkter. Dette skyldes, at deres valgte pris er lav i forhold til 

det, de udbyder. Grunden hertil er, at hele konceptet er bygget op omkring værende luksus, og 

den nye strategi skal gøre SATS endnu mere differentieret fra de øvrige ved hjælp af SATS-

Entertainment. Men samtidig er det vigtigt at holde prisen omkring det samme niveau, da de 

ellers risikere at miste kunder, der blot interesserer sig for SATS’ nuværende ydelser, som de skal 

fastholde, jf. det nye prisafsnit. Derfor er positioneringen også af mindre grad, da vi ønsker at 

fastholde de nuværende kunder, men blot at udvide ydelsen yderligere. Den nye positionering er 

vigtig for at beholde de nuværende kunder. 

 

10.5.4.2 Branding 

 
SATS promoverer deres produkt under koncernens overordnede navn. Dette giver dem et samlet 

brand af hele fitnesskæden. Branding handler om, at målrette virksomhedens arbejde på at skabe 

symbolske merværdier200. Disse symbolske værdier kan betyde, at forbrugeren er villig til at 

betale ekstra for selve brandet. SATS skal derfor symbolsk arbejde med at skabe værdier som 

                                                 
200 Andersen & Trojel: International Markedsføring, side 43 
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kvalitet og moderne i form af den innovative udvikling af SATS’ centre og træningsfaciliteter. På 

grund af denne hele tiden nytænkende fitnesskæde, der samtidig lægger vægt på at give en god 

service og ekstra ydelser til medlemmerne, vil det også få brugerne til at betale ekstra for 

medlemskabet med tiden. Da de øvrige fitnesscentre på markedet står i tæt konkurrence med 

SATS, er det vigtig at tilskrive produkterne nogle følelsesmæssige forhold, som for eksempel 

oplevelsesværdien i selve fitnesscentret, som SATS kan anvende som Emotionel Selling 

Proposition201
. Branding skaber altså præference hos kunderne, der også skaber 

mærkevareloyalitet blandt forbrugerne. Dette brand som skaber villighed hos nogle forbrugere til 

at betale ekstra, gælder dog ikke den yngre del af befolkningen som tidligere nævnt, da de vægter 

prisen højt i forhold til denne type produkts brand. Derfor skal SATS ikke satse på denne 

prisstigning, der ellers kunne opnås ved et stærkt brand, da man således ikke fanger den brede del 

af markedet. Dog skal SATS drage nytte af brandets ellers positive følger. Brandet opbygges dels 

ved at tilføre det fysiske produkt nogle specielle karakteristika som gennemgået ovenfor. Men 

derudover ligger en stor del af branding processen i produktets distribution, pris og 

markedsføring, hvor vi tidligere har gennemgået distribution og pris, og nu vi vil berøre 

promotionsindsatsen. 

10.5.4.3 Promotionsindsats 

 
Promotionsindsatsen har til formål at fange mine målgrupper, der bør gennemføres som en 

kombination af push- og pull-strategierne202. Pull-strategien skal især være med til at skabe 

kendskab til produktet gennem massekommunikation, mens push-strategien skubber produktet ud 

til kunden via centrene. Formålet med promotionsindsatsen er at stabilisere de loyale kunder og at 

påvirke potentielle kunders adfærd på en måde, så de vælger SATS frem for de andre 

fitnesskæder. Promotionsindsatsen skal udarbejdes, så den skaber en bevidsthed om SATS og de 

fordele, forbrugerne opnår ved køb af SATS medlemskab (fordelspositionering203). 

Promoveringen af SATS-Entertainment skal således øge SATS’ brand-awareness, jf. branding-

afsnittet, og dermed øge flere motionisters opmærksomhed omkring SATS. 

SATS' budskab skal stå klart. Der skal lægges vægt på, at SATS går ind for, at træningen skal 

være sjovere og mere effektivt i den travle hverdag. Med dette skal der fokuseres på SATS-
                                                 
201 Andersen & Trojel: International Markedsføring, side 329 
202 Søndersted-Olsen: Marketing håndbogen, side 103 
203 Kotler & Hansen: Marketing Management, side 311 
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Entertainment, da forbrugeren skal se, hvad de reelt får, der skulle gøre træningen sjovere og 

mere effektiv hos SATS. Formålet med at reklamere er at skabe nysgerrighed og genkendelighed 

omkring SATS’ profil, hvor man på længere sigt vil få den ønskede effekt, nemlig flere kunder. 

Det er vigtigt at understrenge i reklamen, at det ingen betydning vil have for prisen, så potentielle 

medlemmer ikke bliver mistænksomme over for det nye tiltag. Promotionsformerne, som skal 

benyttes, er en kombination af reklamer, Public Relations og personlig kontakt. Promotion vil 

variere undervejs i SATS-Entertainments livscyklus. I starten er man interesseret i at overbevise 

og skabe præferencer, hvorfor reklamer især skal bruges markant i starten, men senere, når 

SATS-Entertainment kommer til modningsfasen, vil formålet med promotion være at påminde 

om produkterne (reminder), så det fastholdes i kundernes bevidsthed. 

I det følgende vil jeg vurdere, hvilke markedsføringsmæssige initiativer SATS bør anvende for at 

opnå den ønskede effekt om vedligeholdelse og udvidelse af markedsandel, samt opnåelse af den 

ønskede positionering. Jeg har valgt at markedsføre mig bredt gennem massekommunikation, 

men fokuseret til min primære målgruppe. Dette skyldes, at størrelsen på den primære målgruppe 

tilstrækkelig stor og med masser af potentielle kunder, som må fanges bredt. Samtidig vil min 

sekundære målgruppe derigennem blive opmærksom på SATS’ brand og de nye tiltag. 

10.5.4.4 Reklame 

 
For at nå ud til min målgruppe bliver SATS nødt til at have en masse medieparameter, for at 

markedet får øjnene op for mit nye budskab. Dette kan gøres ved hjælp af personlig eller 

upersonlig kommunikation. Hvis SATS skal have fat på så mange som muligt inde for 

målgruppen, vil en personlig kommunikation blive ret omkostningsfuldt i forhold til effekten. 

Hvorimod med upersonlig kommunikation kan man benytte sig af aviser, ugeblade, biograf, TV, 

PR, outdoor og adresseløse PR. For at nå målgruppen, der består af forskellige samfundslag, 

gælder det om at finde et fælles medie, der tiltrækker alle. Fjernsynet er et udbredt medie, der 

findes i de fleste danske hjem. Derfor bør SATS markedsføre sig gennem reklamer i fjernsynet. 

Som jeg tidligere i den kvantitative undersøgelse fandt ud af, er det dog ikke Internettet eller 

reklameindsatsen, der er årsagen til folk valg af fitnesskæde, men deres venner og bekendte. 

Dette er dog ikke en mulig reklameindsats at benytte, hvorfor man må gøre så mange som muligt 

tiltrukket af den nye strategi og dermed trække deres venner og bekendte med. Samtidig vil jeg 

benytte outdoor reklamer, der skaber et stort fokus på SATS i den daglige hverdag, hvad enten 
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man benytter det offentlige eller egen transport. Derudover er det en økonomisk billig måde at 

tiltrække opmærksomhed. Outdoor reklamerne skal skabe en nysgerrighed om SATS, hvorefter 

de opsøger centrene eller SATS’ hjemmeside. Intentionen med de mange media vil alle være for 

at skabe et større awareness omkring SATS, hvor jeg har benyttet os af pull-strategi. 

10.5.4.5 Public Relations 

 
Public Relations omfatter relationer med omverdenen, som ikke direkte er reklame- eller 

marketingmateriale. SATS er en omtalt virksomhed, som mange kender til. SATS bør derfor 

forsøge så vidt muligt at fremstå som et brand, der tager ansvar, socialt, økonomisk og 

miljømæssigt. Primært fordi dette vil skabe en præference ikke kun hos aktionærerne, men også 

hos de politiske forbrugere, som i stigende grad holder øje med, hvor de forskellige virksomheder 

står, når det kommer til det samfundsmæssige ansvar. Det er vigtigt hele tiden at huske, at PR 

bestemmes af pressen, hvorfor man direkte ingen kontrol har over denne form for markedsføring. 

SATS har tidligere formået at få god PR omkring deres fitnesskæde samt deres strategi. Siden det 

første center åbnede i 1995, har der været en lang række artikler i mange aviser og blade med 

omtale af SATS. Det nye tiltag med SATS-Entertainment forventes en vis opmærksomhed i 

medierne. Dette kunne for eksempel være igennem iFORM, der tester forskellige 

fitnessrelaterede produkter. Bedømmelsen i iFORM vil dermed være gratis markedsføring på 

godt og ondt. Denne form for tiltag kan SATS ikke håndtere. SATS kan dog vælge at deltage i 

forskellige udstillinger, idræts- og fitnessmesser, hvor de dermed vil få PR. SATS bør derudover 

sponsorere tv-programmet ”Du er, hvad du spiser”. Programmet handler om danskernes 

kostvaner og livsstil. Ved sponsorering af programmet tænkes der på at lægge fitnesscentret gratis 

til rådighed i programmet, hvor SATS-Entertainment dermed vil blive brugt og på den måde opnå 

reklame via programmet. Praktisk set vil sponsoratet kun bestå i at lægge lokale til rådighed, 

hvorfor det omkostningsmæssigt ingen betydning vil have, mens det giver ”gratis” reklame til 

gengæld. 

10.5.4.6 Personlig kontakt 

 
Til sidst kan man via push-strategi overbevise folk, der er kommet ind i centret på grund af 

reklamerne (pull-strategi), at de skal melde sig ind i SATS. Denne direkte, personlige salgstale er 

en push-strategi overfor nye kunder. 
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11. BUDGET 
 
Formålet med et budget er at give et realistisk billede af effekten af marketingaktiviteterne. Jeg 

har valgt at opstille budgettet ud fra min konkrete målsætning204, og der vil bruges build-up 

metoden205. Metoden kan bruges ved fastlæggelse af budgettet for en kampagne og tager primært 

udgangspunkt i reklamens mål - dvs. her styres den kreative proces ikke af økonomiske 

restriktioner og man bygge således op nedefra. Tidshorisonten er valgt til to år fra primo 2011 til 

ultimo 2012. 

11.1 Udgifter 
 
Når et budget skal opstilles er det først og fremmest vigtigt at kigge på de udgifter, som vil 

komme i forbindelse med den nye strategi og de tilhørende nye tiltag. Ved den nye strategi er der 

udgifter i forbindelse med indkøb af skærmen og den software, som skal installeres i maskinerne. 

I økonomisk terminologi vil indkøbet af skærmen betegnes som en engangsinvestering for SATS, 

hvorfor dette ikke vil blive betragtet som tungtvejende udgift. Softwaren som skal installeres i 

træningsmaskinerne gennem touch skærmen og som har alle funktioner og programmer, vil 

derimod skulle opdateres og videreudvikles efter den teknologiske udvikling og medlemmernes 

ønsker og behov. Derfor vil der i den forbindelse komme løbende omkostninger på denne post. 

Derudover vil der altid være en udgift ved vedligeholdelsen af softwaren og selve skærmen. 

 

11.2 Afsætningsestimat for 2011-2012 
 
Skøn og estimater om markedsførings- og afsætningsforhold giver et væld af usikkerheder, men 

jeg har indsamlet priser og informationer, der med rimelighed kunne anses for reale. Mit skøn for 

interessen af de nye tiltag i SATS bygger på muligheden for at øge antallet i 2011 med 1.700 nye 

medlemmer og for det kommende år med 50 %. Det giver med udgangen af 2012 et forøgede 

medlemsantal på 2550 personer alene baseret på SATS-Entertainments tiltrækningskraft i de fire 

centre. Jeg tager udgangspunkt i medlemsprisen på den i dag opgivne værdi til 399 kr. og denne 

pris fastholdet yderligere i år 2012 på baggrund af den intensive konkurrence. Omsætningen vil i 

udgangen af 2012 dermed blive forøget med over 1 million kr. på de fire udvalgte centre. Det skal 

                                                 
204 Søndersted-Olsen: Marketing håndbogen, side 227-228 
205 Søndersted-Olsen: Marketing håndbogen, side 232 
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bemærkes, at de fire prøvecentre er valgt ud fra kriteriet om største centre i kæden, og deres 

placering i byerne har også været væsentlige for valget. Derfor står de centre i forvejen for en 

betydelig del af hele SATS’ totale omsætning. 

 

11.2.1 Omkostninger 
 
Der er i de fire centre i alt mulighed for at installere touch screen på 148 kondimaskiner. Det 

giver en engangsinvestering på 800.000 kr. Derudover vil omkostningerne indbefatte udvikling af 

software på 750.000 kr. første år, og derefter vil der hvert år blive opdaterings- og 

abonnementsomkostning for 75.000 kr. Til modvægt kommer der reklameindtægter fra annoncør 

på 70.000 kr. det første år og derefter 90.000 kr. om året. Jeg vil drage nytte af 

TryghedsGruppens netværk for at søge annoncør, og arbejdet til dette vil udelukkende ligge hos 

dem. Derfor vil der ikke være omkostninger forbundet med dette, ligesom 

uddannelsesomkostninger til centrenes eget personale ikke vil være nødvendigt, da systemet er 

enkelt og ligetil at bruge for medlemmerne. 

 
Nedenfor er opstillet budgettet for strategien i 2011 og 2012. 
 

 Budget 2011-2012       
    2011 2012 
Nye medlemmer i stk.  1700 2550 
Reklameindtægter kr 70.000 90.000,00 
Omsætning kr 748.300 1.107.450,00 
Opstartsomkostninger kr 750.000 - 
Opdateringsomkostninger kr - 75.000,00 
Dækningsbidrag kr -1.700,00 1.032.450,00 
Markedsføringsomkostninger kr 400.000,00 200.000,00 
Markedsføringsbidrag kr -401.700,00 832.450,00 
Særlige opstartsomkostninger kr 800.000,00 - 
EBIT kr -1.200.170,00 832.450,00 
        

Tabel 13: Budget for den nye strategi (egen tilvirkning) 

11.2.2 Markedsføringsomkostningerne 
 
Markedsføringen er i budgettet sat til henholdsvis 400.000 kr. det første år og derefter 200.000 

kr., men disse beløb skal ses som et tilskud til SATS’ generelle markedsføringsbudget. Beløbene 

er derfor også noget mindre, end hvad jeg har planlagt i promotion-afsnittet, der gælder for hele 

SATS. 
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Hele markedsføringsbudgettet for SATS’ introduktion af SATS-Entertainment er sat til 1 million 

kr. det første år. Denne post vil det følgende år blive markant mindre. Beløbet, der skal bruges i 

2011, vil blive allokeret på forskellige promotion-parametre, der vil have en fordeling som vist i 

tabellen: 

 
 
 
 
 
 

Tabel 14: Markedsføringsbudget 
 

Jeg vil understrege, at midlerne til TV-Spot og Public Relations er priser, der er baseret på et 

skøn, og derfor er de ikke nødvendigvis et udtryk for eksakte priser, men blot estimater heraf. 

12. IMPLEMENTERING 
 
Fitness-Entainment skal udvikles og implementeres i de udvalgte centre hurtigst muligt. 

Introduktionen vil ikke vare i lang tid, da selve fitnessmaskinerne allerede i dag er placeret, 

hvorfor man blot skal montere touch screen’en på fitnessmaskinerne. 

 
Planlægningen vil se således ud: 
 
• Marts 2011: Licens og samarbejdsaftaler skal udarbejdes og fastlægges for, at det videre 

forløb kan sættes i gang. Ligeledes skal promotionsstrategien tilrettelægges. 

  
• April 2011: Udviklingen af softwaren kan sættes i gang efter endt forhandling med 

samarbejdspartner. 

 
• Primo maj 2011: Indkøb af touch screen og diverse tilbehør såsom beslag og forbindelse til 

fjerncomputer skal afsluttes. 

 
• Medio maj 2011: De berørte medarbejderne skal informeres og introduceret for en 

demomodel af SATS-Entertainment. 

 

Markedsføringsbudget 2011       
TV-Spots kr 800.000,00 80% 
Outdoor-reklamer kr 105.000,00 15% 
Public Relations kr 50.000,00 5% 
I alt kr 1.000.000,00 100% 
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• Juni 2011: Softwaren skal være færdigudviklet, og SATS-Entertainment kan installeres i de 

fire centre. Reklame for det nye tiltag skal sættes i værk to uger før installationen. Den største 

markedsføring skal ske i denne måned via tv-spot og outdoor-reklamer. 

 
• August 2011: På grund af sommerferien vil den bedste effekt af en reminder-kampagne være 

i ultimo august måned. 

 
• Januar 2012: Revidering og udvidelse af softwaren skal igangsættes.  
 
• Maj 2012: Implementering af den nyudviklede software i centrene.  
 
• Juni 2012: Evaluering af første år skal sammenholdes med budgettet, og eventuelle 

justeringer skal foretages i promotionstrategien.  

 
• Ultimo 2012: Beslutning om implementering i øvrige centre. 
 
 
Denne oversigt viser, hvorledes SATS-Entertainment skal implementeres over et år og opfølges, 

samt forbedres et halvt år efter. Efterfølgende er det nødvendigt hele tiden at fortsætte med at 

lægge vægt på forbrugernes behov, hvorfor der fremover skal afsættes tid og ressourcer med 

tiden. Når der er gået et par år, vil det vise sig, om SATS-Entertainment er blevet en succes eller 

ej. Hvis det viser sig at blive en succes, skal det integreres som fast inventar i flere centre og gøre 

SATS mere konkurrencedygtig. 
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13. KONKLUSION 
 
Befolkningens bevidsthed for sundhed og velvære har været i stor udvikling i en årrække, hvilket 

har ført til en rivende udvikling i fitnessbranchen, hvor konkurrencen er hård. SATS står i en 

position, hvor de skal foretage nogle beslutninger for at bevare deres markedsandel på det danske 

fitnessmarked. De skal operere på et marked med meget hård konkurrence for at sikre loyale 

kunder, og på langt sigt få nye medlemmer til. For at løse denne problemstilling har jeg foretaget 

en markedsanalyse, herunder en omverdensanalyse samt analyseret konkurrencen på markedet og 

kundernes efterspørgsel og købsadfærd. Forbrugeradfærden blev analyseret ved hjælp af en 

kvalitativ og kvantitative undersøgelse, som bestod af observationer, fire dybdeinterviews og en 

elektronisk spørgeskemaundersøgelse med 286 besvarelser. 

 
I omverdensanalysen har det vist sig, at flere eksterne faktorer, såvel politiske som sociale 

forhold, er med til at styrke fitnessbranchens fremtidige udvikling. Politiske og legale 

markedskræfter har sat fokus på sundhed og velvære, hvilket har ført til flere tiltag og kampagner, 

som skal hjælpe danskerne i kampen mod blandt andet folkesygdomme. Dette har ført til en 

større interesse for motion i hverdagen fra den danske befolkning, hvilket gavner fitnessbranchen. 

Derudover lever vi i en teknologisk hverdag, der hele tiden fornyes, hvorfor der også stilles krav 

til fitnessbranchens udvikling. 

 
Af interne forhold i branchen fandt jeg frem til, at SATS’ markedsandel ligger på 10,8 %, hvilket 

er langt efter både Fitnessdk og Fintess World. SATS har dog konkurrencemæssige fordele, som 

de skal drage fordel af. De har et stærkt brand og besidder god kvalitet og service, som 

forbrugerne vægter højt. Derudover ligger SATS’ konkurrencemæssige fordele på deres brede 

produktsortiment, som indeholder velvære og wellness, samt veludannet instruktører og 

personlige trænere.  

 
Markedet er kendetegnet ved heterogent homogenitet, hvilket betyder, at forbrugerne har 

præferencer ved valg af fitnesscenter. Dette blev bekræftet i min kvalitative undersøgelse, som 

viste, at forbrugerne netop valgte fitnesscenter ud fra forskellige faktorer. Ud fra resultaterne fra 

den kvalitative undersøgelse, kunne jeg opstille research questions og hypoteser omkring disse 

præferencer, som jeg testede i den kvantitative markedsundersøgelse. Her fandt jeg dog frem til, 

at det var svært at fastlægge præferencerne på grund af lave involvering fra forbrugerne. 
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Ydermere viste resultaterne, at medlemmerne var tilfredse med deres nuværende fitnesscenter, 

men de var dog tilbøjelige til at skifte med de mindste ændringer. Medlemmerne betegnes derfor 

som illoyale, hvilket også understøttes af videnskabelige artikler på området. Forbrugerne synes, 

fitness kan være kedeligt og ensformigt, hvorfor de leder efter en fitnesskæde, der kan 

tilfredsstille disse behov. Derfor skal SATS differentiere sig endnu mere fra konkurrenterne 

således, at de kan involvere forbrugerne og skabe præferencer hos dem ved at gøre træningen 

mere underholdende. 

 
Med udgangspunkt i den kvantitative undersøgelse, fandt jeg også frem til, hvilke segmenter 

SATS’ skal fokusere på. I min klyngeanalyse fandt jeg frem til tre forskellige segmenter, som jeg 

betegnede som ”high-end”, ”low-end” og ”middel”. Disse tre segmenter adskilte sig fra hinanden 

ved at have forskellige præferencer med hensyn til at vægte forskellige parametre forskelligt. 

”High-end” segmentet går efter ekstra ydelser og vægter kvalitet og service højt, hvorfor jeg 

identificerede segmentet som den primære målgruppe for SATS. ”Low-end” ligger i den anden 

grøft og blev derfor fravalgt, mens ”middel” segmentet er placeret midt imellem og er derfor 

sekundære målgruppe. 

 
På baggrund af min samlede analyse har jeg dermed fundet frem til, at SATS skal følge en 

produktudviklingsstrategi, hvor jeg udvikler underholdningsmaskinen SATS-

Entertainment. Dette skal være med til at få flere medlemmer og fremtidige potentielle kunder til 

at vælge SATS frem for andre fitnesscentre. Idéen med SATS-Entertainment er, at de mange 

forbrugere, der enten finder træningen kedelig eller tidskrævende, nu skal via en touch screen få 

tiden til at gå eller udnyttet på bedste vis, mens brugeren får dyrket motion. På den måde skal 

SATS prøve at følge markedets præferencer, der skal være med til at differentiere SATS fra 

øvrige fitnesscentre og styrke deres position på markedet. 

 
Til at starte med skal SATS-Entertainment kun monteres i fire udvalgte fitnesscentre for at se 

markedets reaktion på den nye strategi. Derudover skal fitnesskæden anvende en 

promotionstrategi, der indeholder et miks af Push og Pull målrettet til den primære målgruppe, 

men som samtidig kan tiltrække nogle fra den sekundære målgruppe. Først skal der koncentreres 

om en pull-strategi til at skabe opmærksomhed på SATS’ nye tiltag, hvilket skal gøres bredt ved 

hjælp af PR og reklameindsats som TV-spot og outdoor- reklamer. Der skal her lægges vægt på 
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symbolske værdier i deres brand. Disse pull- strategier er med til at tiltrække kunder hen til 

SATS, hvorfra en push-strategi via personlig betjening i selve centret skal få kunden til at melde 

sig ind. 

 
Til sidst har jeg afsætningsøkonomisk estimerede budgettet alene på baggrund af SATS- 

Entertainment til at øge medlemsantallet i de fire prøvecentre. Dette vil føre til et øget positivt 

EBIT allerede efter 2. år. Som resultat til min problemformulering vil en lanceringen af SATS-

Entertainment dække de behov, som medlemmerne efterlyser. Det vil forøge loyalitet hos 

nuværende medlemmer, da de vil få udnyttet deres medlemskab bedre, og nye medlemmer får 

endnu en fordel ved at vælge SATS som deres fortrukne fitness og wellnesskæde. 
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BILAG 1 – SATS PÅ FACEBOOK 
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BILAG 2 – SPØRGERAMME TIL DYBDEINTERVIEW (Christian 
Skalborg) 
 

- Hvordan vil du beskrive SATS som en fitnesskæde? 
o I forhold til fitnessdk, fitness world og andre centre i Danmark? 
o Hvad kan SATS tilbyde, som andre ikke kan? 

§ Marketingmixet: Product, Price, Place, Promotion.  
 

- Hvordan ser I jer selv på det danske marked? 
o Position i forhold til fx fitnessdk og fitness world? 
 

- Hvordan prøver I at positionere jer selv på det danske marked? 
 
- Hvordan vil du beskrive fitnessbranchen i Danmark? 

o Konkurrenceintensiteten? 
o Forandrede markedet efter fitness world kom ind på markedet i 2005? 

 
- Har SATS generelt mere fokus på de andre nordiske lande? 

 
- Har I prøvet at ændre noget efter fitness world kom ind på markedet i 2005? 

o Nye tiltag? 
o Nye kampagner? 

 
- Involverer I jeres medlemmer i jeres strategier? 

o Hvilket forhold har I til jeres medlemmer? 
o Hvad gør I for at holde fast på dem og for at skabe kundeværdi? 
o Gør I en indsats for at få loyale kunder? 

§ Hvilke tiltag? 
 

- Hvilket segment prøver I at ramme? 
 

- Hvilke faktorer mener du forbrugeren i Danmark vægter højest, når denne skal vælge 
fitnesskæde? 

o Marketingmixet: Product, Price, Place, Promotion? 
o Livsstil, kulturen, faciliteterne, udstyr, maskiner mm.? 

 
- Hvilke kompetencer og uddannelser har I for jeres medarbejdere? 

o Mener du, forbrugeren vægter servicen i centrene højt? 
 

- Hvad mener du SATS bør fokusere på og forbedre for at holde fast på kunder og få flere 
til? 

 
- Hvad er din teori om hvad der motiverer folk til at træne? 
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- Hvad tror du kendetegner kerneforbrugeren hos SATS? 
o Findes der en beskrivelse af denne kunde? 
 

- Hvorfor skal man vælge SATS? 
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BILAG 3 – DYBDEINTERVIEW TRANSSKRIBERET (Christian 
Skalborg) 
 

- Hvordan vil du beskrive SATS som en fitnesskæde? 
o I forhold til Fitnessdk, Fitness World og andre centre i Danmark? 

 
Ja, i SATS dyrker vi meget klubånden, dvs. vi ser os ikke selv som fitnesscenter eller 
træningscenter, men vi ser os selv som en træningsklub. Vores personale og hele 
organisationen sender det signal ud, at vi er der for vores medlemmer. Altså at vi har 
træning for alle og vi har tid til alle. Dvs. vi har folk på gulvet og mange i receptionen. 
 

o Er det så det, I kan tilbyde, som andre ikke kan? 
 
Det tror vi. Vi tror på, at nærmere personlig forhold til medlemmerne betyder meget i den 
her branche, som vi er i. 

 
o Hvis vi kigger nærmere på kerneproduktet, hvordan differentierer I jer så fra 

konkurrenterne? 
 

Vi ved, at vi er meget stærke på vores holdtræning. 
 

- Hvordan prøver I at positionere jer selv på det danske marked? 
o Position i forhold til fx fitnessdk og fitness world? 
 

Vi positionerer os selv ved hele tiden, at sætte nye produkter ind i vores produktportefølje. 
Vi holder os altid opdateres i hvad der sker på markedet, således at hvis nogle produkter 
mister interesse, så er vi klar til at få dem væk og derefter lancere nye produkter. 
 

- Hvilke produkter er det? 
 
Jamen altså her i foråret har vi introducerede ”bodyclose” som er et nyt træningshold. Vi 
får et helt nyt produkt ”training-for-runners” om et par uger, som også er et nyt hold. 
Derudover får vi specielle boksehold senere på året. Vi får nye produkter indenfor spa og 
kur om et par måneder 

 
- Hvordan vil du beskrive fitnessbranchen i Danmark? 

o Konkurrenceintensiteten? 
o Forandrede markedet efter Fitness World kom ind på markedet i 2005? 

 
Jeg synes, at det er en meget spændende branche. Der er en masse potentiale kunder, der 
ikke træner endnu. Hvis vi kigger på de lande, vi sammenligner os med, så er der ikke nok, 
der træner. Så der er masser af marked derude stadigvæk. Da de nye aktører kom på 
banen, så konkurrerede de jo helt vildt på pris. Man smed alt det der med bindingsperioder 
væk, men det har vi genindført. Nu kan vores medlemmer selv vælge om de vil have et 
medlemskab med bindingsperioder til en lavere pris eller uden. Og faktisk sælger vi over 80 
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% af medlemskaberne med bindingsperioder i dag. De medlemmer vi får ind i dag, håber vi 
er loyale og et er jo fantastisk. 

 
- Har SATS generelt mere fokus på de andre nordiske lande? 

 
Nej. Danmark er en lille aktør i det nordiske samarbejde, men der er meget fokus på 
Danmark, fordi konkurrencen er så hård. Så vores ejere kæmper i hele Danmark 
 

- Har I prøvet at ændre noget efter Fitness World kom ind på markedet i 2005? 
o Nye tiltag? 
o Nye kampagner? 

 
Altså man begyndte at trimme på omkostningerne voldsomt. Man lavede mange 
besparelser, personaleomrokeringer og alt muligt. Og man har fjernet de mindste af vores 
centre, fordi de var de mest omkostningstunge i forhold til medlemstallet, så nu står vi 
tilbage med 12 centre i hele Danmark og det fungerer meget fint. I og med konkurrence er 
så hård, så har vores fokus de seneste par år rettede meget imod vores eksisterende kunder 
og retention. 
 

- Involverer I jeres medlemmer i jeres strategier? 
 
Man laver rigtig mange kundeanalyser og medarbejderundersøgelser. 
 

- I laver altså markedsanalyser? 
 

Ja. Men det er ikke nok at gøre det, men det er primært det, at vi taler med vores kunder 
og ved hvad de vil. Vi kender vores medlemmer. 
 

- Hvilket segment prøver I at ramme? 
 
Vi går meget efter, at være et familiecenter. Vi henvender os meget bredt. Altså vi har 
specielle priser til studerende og til ældre, men vi har også sådan nogle pakker, hvor vi kan 
gå ind og lave målrettet markedsføring, altså hvor vi går efter familierne. Men det er ikke 
kun det vi går efter. Vi er et familiecenter og vi rammer stort set alle målgrupper. 
 

- Hvilke faktorer mener du forbrugeren i Danmark vægter højest, når denne skal vælge 
fitnesskæde? 

o Marketingmixet: Product, Price, Place, Promotion? 
o Livsstil, kulturen, faciliteterne, udstyr, maskiner mm.? 

 
En stor del kigger på prisen, men vi kan også mærke, at der er plads til alle. At man ikke er 
sat til en prototype af en fitnesskæde. Selvfølgelig spiller faciliteterne, udstyr og maskiner 
en rolle, men det vi kan se ud fra vores markedsanalyser er, at selvom vores maskinepakke 
måske ikke er de nyeste moderne på markedet, men at det faktisk betyder mindre, hvis 
tingene bare fungere og der et personale, der giver god service. Ligeledes spiller 
tilgængelighed en stor rolle, men vi er lokale centre i København, men vi ved også, at mange 

http://www.google.dk/search?hl=da&client=firefox-a&hs=olh&rls=org.mozilla:da:official&&sa=X&ei=YFVqTcjbK8_tOZeVkLoL&ved=0CBUQBSgA&q=personalerokeringer&spell=1
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af vores medlemmer gerne vil køre lidt langt for at træne i SATS. Og når vi har stabiliseret 
os, så er jeg også sikker på, at der kommer flere centre. 
 

- Hvilke kompetencer og uddannelser har I for jeres medarbejdere? 
o Mener du, forbrugeren vægter servicen i centrene højt? 

 
SATS har noget, der hedder SATS skolen i Danmark, som er delt i to. Der er en intern 
skole for de ansatte og så er der en ekstern skole for vores medlemmer og alle andre kan 
købe uddannelsen. Vi uddanner fitnessinstruktører, cykelinstruktører, personlige trænere 
osv. Og så har vi en meget stor intern gratis skole til alle ansatte. Så vores personale er 
meget veluddannet og de ved, hvad de snakker om. 
 

- Hvad mener du SATS bør fokusere på og forbedre for at holde fast på kunder og få flere 
til? 

 
Vi har jo lige iværksat nogle projekter, som fokuserer på retention, men vi ved ikke om det 
fungerer. Det kan vi ikke måle på endnu. Men det vi kan måle, og det vi kan mærke og se 
er, at mange af vores medlemmer melder sig ud og så kommer tilbage igen efter et par 
måneder. Fordi de måske melder sig ud pga. pris eller noget andet, eller noget spændende 
er dukket op hos andre konkurrerende fitnesskæder, men der er faktisk mange, der 
kommer tilbage til SATS igen. Og det er jo rart. Så altså vores retention del, hvordan den 
kan blive bedre. Som jeg nævnte tidligere, så går vi meget ind for klubfølelsen og det er den, 
vi prøver på at gøre mere gennemslagskraftigt.  
 

- Hvad er din teori om hvad der motiverer folk til at træne? 
 
Folk træner for at have det bedre med sig selv. For at klare en stressende hverdag bedre. 
Mange træner naturligvis for at tabe sig eller vedligeholde en vægt og det er nok mange af 
vores kunder, som har det i baghovedet hele tiden. Men vi går ind for, at medlemmerne 
skal have det sjovt og træningen skal være sjovt. Og det skal være rart at træne. Vi dyrker 
ikke ”den perfekte” krop, det er ikke det vi markedsfører os på. Vi markedsfører os på, at 
det skal være sjovt og man skal have det fedt med at træne. 
 

- Hvad tror du kendetegner kerneforbrugeren hos SATS? 
 
Vi har en meget bred kundedatabase. Men hvis man skal lave en gennemsnitskunde, så er 
det en person mellem 20 til 30 år. Vi siger i SATS, hvis du skal træne i SATS, så går du ned 
og træner, så går du i bad og sætter du håret og så går du hjem. Hos andre, uden at nævne 
navne, så går du i bad, sætter håret og så går du ud og træner. Vores medlemmer er rimelig 
afslappet, og har ikke krav på, at andre skal se ud på en bestem måde. 
 

- Hvorfor skal man vælge SATS? 
 
Fordi man vil have et godt fitnesscenter, hvor kvaliteten af alt man oplever, er i top. 
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BILAG 4 – SPØRGERAMME TIL DYBDEINTERVIEWS 
 
Følgende bilag vil præcisere den anvende spørgeramme i de personlige interviews, jeg har 

foretaget og som havde henblik på at undersøge forbrugeradfærden med hensyn til 

motionsformen generelt og valg af fitnesskæde.  

 
Attributter 

- Hvad er dit primære mål med fitness? 

- Hvilke faktorer motiverer dig til at brug tid på fitness? 

- Hvad er vigtigt for dig, når du skal vælge fitnesskæde? 

o Pris 

o Beliggenhed 

o Tilgængelighed 

o Service 

o Faciliteter 

o Omgivelser/atmosfære/design 

o Andre faktorer? 

Behov og værdier 

- Hvilke behov søger du at få dækket, når du træner i et fitnesscenter? 

- Hvad får dig til at føle godt tilpas, når du dyrker fitness? 

- Hvilke positive oplevelser har du haft i et fitnesscenter? 

- Hvilke negative oplevelser har du haft i et fitnesscenter? 

 
Fitness 

- Hvor tit træner du om ugen? 

- Hvad betyder fitness for dig i din hverdag? 

- Hvorfor har du valgt din nuværende fitnesskæde? 

- Hvor længe har du været medlem i dit nuværende fitnesscenter? 

- Er du loyal overfor dit nuværende fitnesscenter, eller er du tilbøjelig til at skifte, hvis der 

kommer bedre tilbud? 

- Hvad skal dit nuværende fitnesscenter gøre (evt. nye tiltag) for at beholde dig som 

medlem? 
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BILAG 5 – DYBDEINTERVIEW 1 TRANSSKRIBERET (Fitness 
World) 
 

Attributter: 

- Hvad er dit primære mål med fitness? 

Jeg træner for at blive lidt større og få en bedre og pænere krop. Jeg træner udelukkende 

styrketræning med vægtløftning for at markere musklerne. Og så giver træningen mig 

mere energi i hverdagen. 

 

- Hvilke faktorer motiverer dig til at brug tid på fitness? 

Jeg har aldrig haft problemer med motivationen, da jeg altid træner med andre. Det vil 

altid hjælpe at have nogen at træne med.  

 

- Hvad er vigtigt for dig, når du skal vælge fitnesskæde? 

Prisen og tilgængelighed.  Jeg bruger ikke holdtræning og wellness og spa. Der skal være 

håndvægte og maskiner, der virker. Fitness World har den billigste pris og deres maskiner 

er af okay kvalitet. Alt det andet er for mig lige gyldigt. Og så har de mange centre overalt, 

hvilket er en stor fordel. Det sker tit, at jeg ikke træner samme sted hver gang, da jeg skal 

passe studie og job. Derfor er tilgængelighed også vigtigt. 

 

Behov og værdier: 

- Hvilke behov søger du at få dækket, når du træner i et fitnesscenter? 

Bare at få en pænere krop. Se bedre ud. Som sagt før, så har jeg min uddannelse og 

arbejde, som tager meget af min tid. Så det er også vigtigt, jeg holder min krop i gang, i 

stedet for at dovne den af. 

 

- Hvad får dig til at føle godt tilpas, når du dyrker fitness? 

Det giver mig vel god samvittighed efter en veloverstået god træning. Jeg er stadig en ung 

fyr, jeg fester meget, spiser junkfood osv., så træningen opvejer det. 
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- Hvilke positive oplevelser har du haft i et fitnesscenter? 

Ikke noget specielt udover en problemfri træning, som den bedste oplevelse. 

 

- Hvilke negative oplevelser har du haft i et fitnesscenter? 

Det er altid en dårlig oplevelse, når der er mange i centeret. Man kan ikke komme til og 

man skal stå og vente i en evighed. Det er desværre sket et par gange, så jeg prøver nu at 

undgå at træne ved 16-17 tiden, hvor folk har fået fri fra arbejde. 

 
Fitness: 

- Hvor tit træner du om ugen? 

Det varierer en del, da jeg planlægger træningen efter studie og job. Men jeg prøver så vidt 

muligt at træne 4-5 gange om ugen. 

  

- Hvad betyder fitness for dig i din hverdag? 

Betyder meget. Misser jeg træning, kan det påvirke min dag negativt. Som jeg også nævnte 

tidligere, så giver træningen mig mere energi og jeg føler mig bedre tilpas, når jeg har 

trænet. 

 

- Hvorfor har du valgt din nuværende fitnesskæde? 

Primært fordi der ligger et center 5min. fra hvor jeg bor og prisen er god. Fitness World er 

de billigste og de har, hvad jeg har behov for. 

 

- Hvor længe har du været medlem i dit nuværende fitnesscenter? 

Jeg tror, det var siden maj 2010. Så det er vel ca. 10 måneder.  

 

- Er du loyal overfor dit nuværende fitnesscenter, eller er du tilbøjelig til at skifte, hvis der 

kommer bedre tilbud? 

Nej, jeg kan vel ikke kaldes loyal, når jeg kun har været der i 10 måneder, men lige nu 

overvejer jeg ikke at skifte. Fitness World ligger tæt på og har en fornuftig pris. Men jeg vil 

ikke udelukke, at jeg vil skifte, hvis andre fitnesskæder har en lavere pris med bedre 

faciliteter og tilgængelighed. 
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- Hvad skal dit nuværende fitnesscenter gøre (evt. nye tiltag) for at beholde dig som 

medlem? 

Beholde en billig pris og vedligeholde deres håndvægte og træningsmaskiner.  
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BILAG 6 – DYBDEINTERVIEW 2 TRANSSKRIBERET (SATS) 
 

Attributter: 

- Hvad er dit primære mål med fitness? 

Jeg vil gerne komme i form og komme lidt ned i vægt. Jeg gør det ikke, fordi jeg synes det 

er sjovt, for det er det ikke. Men det er vigtigt med en sund livsstil, så man altid kan føle sig 

ung og frisk. 

 

- Hvilke faktorer motiverer dig til at brug tid på fitness? 

Det er nok min vægt. Der skal ikke meget til før jeg kan tag på og så er fitness en god 

mulighed for at gøre noget ved det. Jeg har overvejet andre sportsgrene, men fitness er bare 

meget nemmere og der er ikke fastlagte tidspunkt, hvor man skal møde op. Her planlægger 

man selv træningen og tidspunkterne. 

 

- Hvad er vigtigt for dig, når du skal vælge fitnesskæde? 

Nu er jeg en fattig studerende, så pris vil altid være inde i billedet. Men på trods af det, så 

er jeg medlem i SATS, som jo ikke er de billigste. Jeg tilmelder mig tit fitnesshold og her 

synes jeg, at SATS har et bredt udbud af hold. Derudover kan jeg lide omgivelserne og der 

er en hyggelig atmosfære, når jeg træner. Jeg vægter service og kvalitet højt og her synes 

jeg SATS er bedst. Jeg har før været medlem i Fitnessdk, men skiftede over til SATS, da jeg 

synes, de passer bedre til mine behov. 

 

Behov og værdier: 

- Hvilke behov søger du at få dækket, når du træner i et fitnesscenter? 

Jeg bliver glad og tilfreds. Jeg vil gerne tabe mig lidt, så man er vel et produkt af 

samfundsudviklingen og tilstræbelsen efter den perfekte krop. 

 

- Hvad får dig til at føle godt tilpas, når du dyrker fitness? 

Jeg føler mig sund og rask, når jeg træner. Jeg kommer i godt humør under og efter 

træningen, da motion er godt for helbredet. 
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- Hvilke positive oplevelser har du haft i et fitnesscenter? 

Jeg er en meget social person, så har fået mange venner og bekendte ved at snakke med folk 

til i sær holdtræning. Det er også en yderligere grund til, jeg skiftede over til SATS. Jeg 

føler, de folk der træner der er mere sociale og er til at snakke med.  

 

- Hvilke negative oplevelser har du haft i et fitnesscenter? 

Jeg kan ikke komme på nogen. 
 
Fitness: 

- Hvor tit træner du om ugen? 

Jeg prøver at træne mindst 5 gange om ugen, men det er ikke altid, det er muligt. Så jeg vil 

sige mellem 4 og 5 gange om ugen. 

 

- Hvad betyder fitness for dig i din hverdag? 

For mig er det blevet en livsstil. Det er bare en del af min hverdag, noget der skal gøres. 

Selvom det kun bliver til de 4-5 gange om ugen, så er fitness meget vigtigt for mig.  

 

- Hvorfor har du valgt din nuværende fitnesskæde? 

Jeg valgte at skifte fra Fitnessdk over til SATS. Primært fordi, jeg synes SATS passer bedre 

til min personlighed ang. omgivelser, atmosfæren og de sociale forhold. De har gode 

fitnesshold, som kører hele tiden og de tilbyder god service. Deres maskiner fungerer 

upåklædeligt, hvor i mange af dem er der en lille tv-skærm. Man kan træne, mens man 

bliver underholdt af skærmen. 

 

- Hvor længe har du været medlem i dit nuværende fitnesscenter? 

Jeg skiftede lige efter nytår, så det er 2 måneder nu. 

 

- Er du loyal overfor dit nuværende fitnesscenter, eller er du tilbøjelig til at skifte, hvis der 

kommer bedre tilbud? 

Spørger du Fitnessdk, så vil de nok sig nej. Selvom SATS jo ikke kom med et bedre tilbud 

som sådan. Deres profil var bare mere hvad jeg søgte. Generelt set, så vil jeg heller ikke 

beskrive mig selv som loyal overfor SATS.  Jeg kan ikke sige, om jeg stadig vil være 
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medlem hos dem i fremtiden. Det kommer an på så mange ting, i sidste ende handler det 

om, at jeg skal være tilfreds, hvor jeg træner. Hvis en anden fitnesskæde kan tilbyde det 

samme som SATS til en billigere pris, så vil jeg klart skifte.  

 

- Hvad skal dit nuværende fitnesscenter gøre (evt. nye tiltag) for at beholde dig som 

medlem? 

Jeg kan lide de generelle omgivelser hos SATS og deres service. Så dem skal de ikke ændre 

på. Jeg er en af dem, der keder sig lidt under træningen, så nye tiltag, der kan gøre 

træningen sjovere vil hjælpe på det. Jeg bruger meget deres maskiner med tv-skærm i, da 

jeg kan sidde og foretag mig noget andet, mens jeg træner. Det kan jeg lide og er kun en 

fordel. 
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BILAG 7 – DYBDEINTERVIEW 3 TRANSSKRIBERET 
(Fitnessdk) 
 

Attributter: 

- Hvad er dit primære mål med fitness? 

Min krop skal strammes op og vil gerne tabe lidt vægt. Jeg styrketræner også en del for at 

få lidt muskelmasse på. Jeg er meget aktiv, så at træne giver mig også et kick i hverdagen. 

Jeg kan godt lide at presse mig selv hele tiden, om det så er på en racercykel, løb eller andet. 

. Derudover kan jeg godt lide den mentale tilfredsstillelse, jeg får af at træne og at min krop 

og sind er i balance. Følelsen af at kunne passe noget lækkert tøj er jo en super bonus. 

 

- Hvilke faktorer motiverer dig til at brug tid på fitness? 

Sundhed og mit helbred. Man hører mange skrækhistorier med fedmeepidemi og 

sundhedsrelaterede sygdomme, som jeg helst gerne vil undgå. Jeg har i min familie set hvad 

der kan ske med kroppen, hvis man ikke passer godt på den, så man kan vel også sige, at 

jeg er blevet ”skræmt” til ikke at vil ende sådan og derved tage ansvar for min krop. 

Derudover skal jeg passe meget på med hvad jeg spiser, specielt hvis jeg ikke træner, da jeg 

tager let på. Derudover vil man jo altid se godt ud, så lidt forfængelig er jeg nok også. 

 

- Hvad er vigtigt for dig, når du skal vælge fitnesskæde? 

Da jeg er på SU, burde det være helt klart pris og tilgængelighed. Men jeg kan godt lide at 

bruge sauna og andre serviceydelser, som Fitnessdk tilbyder. Har både selv arbejdet og 

været medlem steder, som har disse faciliteter og har altid brugt dem, så jeg betaler gerne 

mere for at få wellness ydelserne med. 

 

Behov og værdier: 

- Hvilke behov søger du at få dækket, når du træner i et fitnesscenter? 

Det er vel i bund og grund meget ens samvittighed. Hvis jeg ikke træner, så synes jeg at det 

tynger lidt på humøret og jeg føler mig mere træt og doven. Men jeg kan ligeså godt finde 

på at træne udendørs, fx. en løbetur, men det sker som regel mest om sommeren, når det er 

varmere udenfor.  
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- Hvad får dig til at føle godt tilpas, når du dyrker fitness? 

Jeg får generelt en god samvittighed, når jeg allerede træder indenfor fitnesscenteret. En 

positiv atmosfære fra andre medlemmer og ansatte er altid positivt og får mig til at føle mig 

mere tilpas, når jeg træner. 

 

- Hvilke positive oplevelser har du haft i et fitnesscenter? 

Mange. Det er f,eks. godt om vinteren, hvis man ikke er så meget til træning, når det er 

koldt og blæser. Man kan også komme i snak med folk og få gode relationer derigennem. 

 

- Hvilke negative oplevelser har du haft i et fitnesscenter? 

Ikke mange. Et irritationsmoment er bare, når der er for mange mennesker, så man skal 

vente til at komme til de maskiner/vægte man skal bruge. 

 
Fitness: 

- Hvor tit træner du om ugen? 

Det er meget forskelligt, men vil nok skyde på 3-4 gange om ugen. Træningen skal helst gå 

op i en højere enhed med mit arbejde og min uddannelse. 

 

- Hvad betyder fitness for dig i din hverdag? 

Det betyder en del. Jeg føler mig veloplagt og sund. Jeg prøver at træne så tit jeg kan, både 

styrketræning og konditræning. Det er vigtigt, at jeg føler mig rask og tilpas med mig selv 

og min krop.  

 

- Hvorfor har du valgt din nuværende fitnesskæde? 

Jeg træner hos Fitnessdk pga. deres faciliteter og kvalitet. Jeg føler mig godt tilpas, når 

jeg træner med deres omgivelser og design. Det føles behageligt og man får meget for 

pengene. Desuden tilbyder de wellness ydelser, som jeg er glad og gør brug af. Det gør 

Fitness World f.eks. ikke. Prisen er måske lidt i overkanten, i sær hvis man 

sammenligner med Fitness World, men man får jo velvære og spa med i købet, og det 

hænger også med kvaliteten. Vil man have kvalitet, skal man betale for det. 
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- Hvor længe har du været medlem i dit nuværende fitnesscenter? 

Jeg startede hos Fitnessdk i starten af 2010 og jeg er stadig medlem. Så det er nu snart 13 

måneder siden og jeg er rigtig glad for centeret. 

 

- Er du loyal overfor dit nuværende fitnesscenter, eller er du tilbøjelig til at skifte, hvis der 

kommer bedre tilbud? 

Det vil jeg ikke betegne mig selv som, selvom jeg nu har været medlem over et år. Jeg ved, 

at hvis et andet center tilbyder det samme til en lavere pris, så vil jeg skifte. Nu er der jo 

heller ikke bindingsperioder mere, så det vil ikke koste mig noget.  

 

- Hvad skal dit nuværende fitnesscenter gøre (evt. nye tiltag) for at beholde dig som 

medlem? 

Jeg træner hos Fitnessdk, fordi de har mange forskellige serviceydelser og deres kvalitet er 

i top.  Derudover synes jeg, det er ganske sjovt at træne, når man hører musik og kan følge 

med i en tv-serie på en af de mange skærme de har hængt op. Så umiddelbart skal de sænke 

prisen for at holde på mig. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAG 8 – ELEKTRONISK SPØRGESKEMA 
 

SPØRGESKEMA OM FITNESSBRANCHEN OG FITNESSKÆDEN SATS 
 
Jeg er en studerende på Copenhagen Business School, som er ved at skrive mit 
speciale. I den forbindelse vil jeg meget gerne have din hjælp til en lille 
spørgeskemaundersøgelse omkring det danske fitnessmarked og i særdeleshed 
fitnesskæden SATS. 
 
Spørgeskemaet tager mellem 10-12 min. at besvare og er helt anonym.  
 
Tak for hjælpen. 
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Screeningsspørgsmål: 
 
1. Er du medlem af et fitnesscenter? 

Ja 

Nej – hvis nej, gå til spørgsmål 5 
 
 
2. Hvilken fitnesskæde er du medlem af? 

SATS 

Fitnessdk 

Fitness World 

Andet __________ 
 
 
3. Hvor længe har du været medlem af dit nuværende fitnesscenter? 

Under 3 måneder 

3-6 måneder 

6-12 måneder 

1-2 år 

2 år eller derover 
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4. I hvor høj grad har du fået informationer om dit nuværende fitnesscenter af 
følgende kilder? 
I det følgende bedes du angive, hvor enig eller uenig du er i nedenstående. 

  Meget enig Enig Hverken enig 
eller uenig Uenig Meget 

uenig Ved ikke 

Venner og bekendte       
Søgning på Internettet       
Besøg af fitnesscenter       
Diverse reklamer       
 
(Hvis du har svaret nej til spørgsmål 1) 
5. Har du tidligere været medlem af en fitnesskæde? 

Ja 

Nej – hvis nej, gå til slut 
 
 
6. Hvilken fitnesskæde har du tidligere været medlem af? 

SATS 

Fitnessdk 

Fitness World 

Andet __________ 
 
 
7. Hvorfor stoppede du dit medlemskab hos din tidligere fitnesskæde? 
I det følgende bedes du angive, hvor enig eller uenig du er i nedenstående. 

  Meget enig Enig Hverken enig 
eller uenig Uenig Meget 

uenig Ved ikke 

Jeg havde ikke tiden       
Jeg havde ikke motivationen       
Jeg mente, det var for kedeligt       
Jeg foretrækker en anden motionsform       
Dårlig tilgængelighed af centre       
Dårlig beliggenhed af centre       
Dårlige omgivelser i centrene       
Dårlig atmosfære i centrene        
Dårlig design og indretning i centrene       
Dårlig service i centrene       
Prisen var for høj       
Dårlige faciliteter i centrene        
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(Hvis du har svaret ja til spørgsmål 1) 
8. I hvor høj grad er følgende faktorer vigtige for, at du valgte dit nuværende 
fitnesscenter? 
I det følgende bedes du angive, hvor enig eller uenig du er i nedenstående. 

  Meget enig Enig Hverken enig 
eller uenig Uenig Meget 

uenig Ved ikke 

Pris       
Tilgængelighed       
Faciliteter        
Service       
Omgivelser       
Atmosfære       
Design       
Centerindretning       
Sociale forhold       
Venner og bekendte       
Søgning på Internettet        
Besøg af fitnesscenter       
Diverse Reklamer       
Produktportefølje       
Wellness og velvære afdelinger       
 
9. Hvor mange gange om ugen benytter du fitnesscenteret? 

0-1 gange om ugen 

2-3 gange om ugen 

4-5 gange om ugen 

6 gange om ugen eller derover 
 
 
10. I hvor høj grad har du forventning om at være medlem hos dit nuværende 
fitnesscenter om… 
I det følgende bedes du angive, hvor enig eller uenig du er i nedenstående. 

  Meget enig Enig Hverken enig 
eller uenig Uenig Meget 

uenig Ved ikke 

6 måneder       
12 måneder       
18 måneder       
24 måneder eller derover       
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11. Hvordan betragter du motionsformen fitness og fitnesskæderne? 
I det følgende bedes du angive, hvor enig eller uenig du er i nedenstående. 

  Meget enig Enig Hverken enig 
eller uenig Uenig Meget 

uenig Ved ikke 

Jeg har en positiv attitude over for fitness       
Jeg har en negativ attitude over for fitness       
Jeg har en positiv attitude over for 
fitnesskæderne       
Jeg har en negativ attitude over for 
fitnesskæderne       
 
Screeningsspørgsmål: 
 
12. Hvor godt kender du fitnesskæden SATS? 

Jeg har aldrig hørt om SATS 

Jeg har hørt om SATS, men kender intet til dem 

Jeg kender lidt til SATS 

Jeg kender SATS godt 

Jeg kender SATS rigtig godt 

 
13. SATS tilbyder overordnede… 
I det følgende bedes du angive, hvor enig eller uenig du er i nedenstående. 

  Meget enig Enig Hverken enig 
eller uenig Uenig Meget 

uenig Ved ikke 

God kvalitet       
God service i forhold til andre 
fitnesskæder       
Gode faciliteter i forhold til andre 
fitnesskæder        
Gode omgivelser i forhold til andre 
fitnesskæder       
God atmosfære i forhold til andre 
fitnesskæder       
God design i forhold til andre fitnesskæder       
God centerindretning i forhold til andre 
fitnesskæder       
Gode sociale forhold i forhold til andre 
fitnesskæder       
God tilgængelighed i forhold til andre 
fitnesskæder       
Gode beliggenheder i forhold til andre 
fitnesskæder       
Gode fitnessinstruktører i forhold til andre 
fitnesskæder       
Gode personlige trænere i forhold til andre 
fitnesskæder       
Gode maskiner og udstyr i forhold til 
andre fitnesskæder       
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  Meget enig Enig Hverken enig 
eller uenig Uenig Meget 

uenig Ved ikke 

En rimelig medlemspris i forhold til andre 
fitnesskæder       
Gode wellness og velvære afdelinger i 
forhold til andre fitnesskæder       
 
(Hvis du har svaret SATS til spørgsmål 2) 
14. I hvor høj grad er følgende faktorer vigtige for, at du valgte SATS? 
I det følgende bedes du angive, hvor enig eller uenig du er i nedenstående. 

  Meget enig Enig Hverken enig 
eller uenig Uenig Meget 

uenig Ved ikke 

Pris       
Tilgængelighed       
Faciliteter       
Service       
Beliggenhed       
Omgivelser       
Atmosfære       
Design       
Centerindretning       
Sociale forhold       
Wellness og velvære afdelinger       
Personale       
Udbud af hold       
Maskiner og udstyr       
Image og brand       
Produktportefølje og serviceydelser       
 
15. I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn? 
I det følgende bedes du angive, hvor enig eller uenig du er i nedenstående. 

  Meget enig Enig Hverken enig 
eller uenig Uenig Meget 

uenig Ved ikke 

Jeg er tilfreds med den serviceydelse, jeg 
får for prisen hos SATS       
Der er en positiv stemning i det venter, jeg 
træner i       
Jeg vil anbefale SATS til andre       
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16. I hvor høj grad er følgende faktorer vigtige for, at du fortsat har intention om at 
være medlem i SATS? 
I det følgende bedes du angive, hvor enig eller uenig du er i nedenstående. 

  Meget enig Enig Hverken enig 
eller uenig Uenig Meget 

uenig Ved ikke 

Pris       
Tilgængelighed       
Faciliteter       
Service       
Beliggenhed       
Omgivelser       
Atmosfære       
Design       
Centerindretning       
Sociale forhold       
Wellness og velvære afdelinger       
Personale       
Udbud af hold       
Maskiner og udstyr       
Image og brand       
Produktportefølje og serviceydelser       
 
17. Hvad er dit køn? 

Mand 

Kvinde 
 

18. Hvad er din alder? 

15-19 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60 eller derover 
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19. Hvad er den højeste uddannelse, du har gennemført? 

Går stadig i folkeskole 

Ungdomsuddannelse 

Erhvervsuddannelse 

Kort videregående uddannelse 

Mellemlang videregående uddannelse 

Lang videregående uddannelse 

Ved ikke/Ønsker ikke at oplyse 
 
20. Hvor har du bopæl? 

Sjælland 

Jylland 

Fyn 

Bornholm 

Udlandet 

Andet ___________ 

 

21. Hvad er din årlige husstandsindkomst? 

0-99.999 

100.000-199.999 

200.000-299.999 

300.000-399.999 

400.000-499.999 

500-000> 

Ved ikke/Ønsker ikke at oplyse 
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BILAG 9 – FREKVENSTABELLER 
 
Demografi 
 
Køn 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Mand 120 42,0 42,0 42,0 
Kvinde 166 58,0 58,0 100,0 
Total 286 100,0 100,0   

 
Alder 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 15-19 23 8,0 8,0 8,0 
20-29 175 61,2 61,2 69,2 
30-39 46 16,1 16,1  85,3 
40-49 22 7,7 7,7 93,0 
50-59 18 6,3 6,3 99,3 
60- 2 0,7 0,7 100,0 
Total 286 100,0 100,0  

 
Højeste uddannelse 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Går stadig i folkeskolen 16 5,6 5,6 5,6 
Almen gymnasial uddannelse 45 15,7 15,7 21,3 
Erhvervsuddannelse 19 6,6 6,6 27,9 
Kort videregående uddannelse 46 16,1 16,1 44,0 
Mellemlang videregående 
uddannelse 

94 32,9 32,9 76,9 

Lang videregående uddannelse 66 23,1 23,1 100,0 
Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 0 0,0 0,0  
Total 286 100,0 100,0   

 
Årlig indkomst 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0-99.999 102 35,7 35,7 35,7 
100.000-199.999 69 24,1 24,1 59,8 
200.000-299.999 32 11,2 11,2 71,0 
300.000-399.999 24 8,4 8,4 79,4 
400.000-499.999 15 5,2 5,2 84,6 
500.000- 8 2,8 2,8 87,4 
Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 36 12,6 12,6 100,0 
Total 286 100,0 100,0   
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Medlemskab af fitnesskæde 
 
 
Medlemskab af fitnesskæde 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Fitness dk 56 19,6 19,6 19,6 
Fitness World 67 23,4 23,4 43,0 
SATS 89 31,1 31,1  74,1 

 Andre fitnesskæder 18 6,3 6,3 80,4 
 Er ikke medlem 56 19,6 19,6 100,0 
 Total 286 100,0 100,0  
 
Hvor lang tid har du været medlem i dit nuværende fitnesscenter 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Under 3 måneder 28 9,8 13,5 13,5 
3-6 måneder 51 17,8 24,5 38,0 
6-12 måneder 49 17,1 23,5  61,5 

 1-2 år 27 9,4 12,9 74,4 
 2 år eller derover 53 18,5 25,5 100,0 
 Total 208 72,7 100,0  
Missing System  78 27,3   
Total  286 100,0   
 
Der er en generel positiv holdning til motionsformen fitness 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Meget uenig 2 0,7 0,8 0,8 
Uenig 6 2,1 2,3 3,1 
Hverken/eller 36 12,6 13,9  17,0 

 Enig 137 47,9 52,7 69,7 
 Meget enig 67 23,4 25,7 95,4 
 Ved ikke 12 4,2 4,6 100,0 
 Total 260 90.9 100,0  
Missing System  26 9,1   
Total  286 100,0   

 
Der er en generel positiv holdning til de forskellige fitnesskæder 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Meget uenig 18 6,3 6,9 6,9 
Uenig 24 8,4 9,2 16,1 
Hverken/eller 57 19,9 21,9  38,0 

 Enig 94 32,9 36,2 74,2 
 Meget enig 54 18,9 20,8 95,0 
 Ved ikke 13 4,5 5,0 100,0 
 Total 260 90.9 100,0  
Missing System  26 9,1   
Total  286 100,0   
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SATS 
 
SATS tilbyder en overordnet god kvalitet 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Meget uenig 4 1,4 1,5 1,5 
Uenig 12 4,2 4,6 6,1 
Hverken/eller 12 4,2 4,6  10,7 

 Enig 132 46,2 50,8 61,5 
 Meget enig 89 31,1 34,2 95,7 
 Ved ikke 11 3,8 4,2 100,0 
 Total 260 90.9 100,0  
Missing System  26 9,1   
Total  286 100,0   

 
SATS tilbyder en god medlemspris i forhold til andre fitnesskæder 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Meget uenig 34 11,9 13,1 13,1 
Uenig 65 22,7 25,0 38,1 
Hverken/eller 101 35,3 38,8  76,9 

 Enig 36 12,6 13,9 90,8 
 Meget enig 19 6,6 7,3 98,1 
 Ved ikke 5 1,8 2,0 100,0 
 Total 260 90.9 100,0  
Missing System  26 9,1   
Total  286 100,0   

 
SATS tilbyder en god service i forhold til andre fitnesskæder 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Meget uenig 6 2,1 2,3 2,3 
Uenig 14 4,9 5,4 7,7 
Hverken/eller 46 16,1 17,7  25,4 

 Enig 62 21,7 23,9 49,3 
 Meget enig 111 38,8 42,7 92 
 Ved ikke 21 7,3 8,0 100,0 
 Total 260 90.9 100,0  
Missing System  26 9,1   
Total  286 100,0   

 
SATS tilbyder en god beliggenhed af centrene i forhold til andre fitnesskæder 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Meget uenig 51 17,8 19,6 19,6 
Uenig 66 23,1 25,4 45,0 
Hverken/eller 40 14,0 15,4  60,4 

 Enig 58 20,3 22,3 82,7 
 Meget enig 42 14,7 16,2 98,9 
 Ved ikke 3 1,0 1,1 100,0 
 Total 260 90.9 100,0  
Missing System  26 9,1   
Total  286 100,0   
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SATS tilbyder en god tilgængelighed af centre i forhold til andre fitnesskæder 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Meget uenig 108 37,8 41,6 41,6 
Uenig 80 28,0 30,8 72,2 
Hverken/eller 44 15,4 16,9  89,3 

 Enig 13 4,5 5,0 94,3 
 Meget enig 7 2,4 2,6 96,9 
 Ved ikke 8 2,8 3,1 100,0 
 Total 260 90.9 100,0  
Missing System  26 9,1   
Total  286 100,0   

 
SATS tilbyder gode faciliteter i forhold til andre fitnesskæder 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Meget uenig 6 2,1 2,3 2,3 
Uenig 23 8,0 8,8 11,1 
Hverken/eller 55 19,2 21,1  32,2 

 Enig 122 42,7 47,0 79,2 
 Meget enig 49 17,1 18,8 98 
 Ved ikke 5 1,8 2,0 100,0 
 Total 260 90.9 100,0  
Missing System  26 9,1   
Total  286 100,0   

 
SATS har en generel god centerindretning og design i forhold til andre fitnesskæder 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Meget uenig 11 3,8 4,2 4,2 
Uenig 11 3,8 4,2 8,4 
Hverken/eller 104 36,4 40,0  48,4 

 Enig 84 29,4 32,3 80,7 
 Meget enig 37 12,9 14,2 94,9 
 Ved ikke 13 4,6 5,1 100,0 
 Total 260 90.9 100,0  
Missing System  26 9,1   
Total  286 100,0   

 
SATS tilbyder gode omgivelser/atmosfære i centrene i forhold til andre fitnesskæder 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Meget uenig 21 7,3 8,0 8,0 
Uenig 24 8,4 9,2 17,2 
Hverken/eller 81 28,3 31.1  48,3 

 Enig 50 17,5 19,3 67,6 
 Meget enig 47 16,4 18,0 85,6 
 Ved ikke 37 12,9 14,2 100,0 
 Total 260 90.9 100,0  
Missing System  26 9,1   
Total  286 100,0   
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BILAG 10 – KRYDSTABELLER 
 
Resultat af testen: 
 

  Spørgsmål P-værdi 
Chi-square 
value 

Cramer's 
value Konklusion 

        
  Køn 0,002 42,126 0,253 Afvises 
  Aldersgruppe 0,004 41,733 0,274 Afvises 
Demografi Årlig indkomst 0,098 14,242  Kan ikke afvises 
  Højeste uddannelse 0,101 15,934  Kan ikke afvises 
        
  Pris 0,453 14,753  Kan ikke afvises 
  Tilgængelighed 0,411 14,926  Kan ikke afvises 
  Beliggenhed 0 22,544 0,323 Afvises 
Attributer 
ved en 
fitnesskæde Service 0,232 18,643  Kan ikke afvises 
  Faciliteter 0,133 14,643  Kan ikke afvises 
  Design 0,121 12,547  Kan ikke afvises 
  Centerindretning 0,112 14,366  Kan ikke afvises 
  Omgivelser 0,001 34,644 0,244 Afvises 
  Atmosfære 0 43,552 0,293 Afvises 
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BILAG 11 – KLYNGEANALYSE 
 
I SPSS er der tre metoder til at udføre en klyngeanalyse. Jeg har valgt at anvende two-step, som 

er en ikke-hierakisk metode. Denne metode afgør selv det optimale antal klynger i modsætning til 

de to andre analyser. K-means metoden kræver, at klyngeantallet bestemmes på forhånd, hvorfor 

jeg netop derfor ikke anvender denne metode. Ydermere sikrer two-step metoden, at de enkelte 

respondenter ikke tilhører flere klynger på én gang, hvilket vil overskueliggøre hele processen. 

 
 
I modsætning til diskriminantanalysen er grupperne i klyngeanalysen á priori ukendte, dvs. at de 

ikke er baserede på foruddefinerede kendetegn, men at de i stedet oprettes på grundlag af 

datamaterialets beskaffenhed. 

Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at klyngeanalysen bør anvendes med en kritisk og 

forsigtig indgangsvinkel, idet SPSS altid vil finde en klyngestruktur uanset om den rent faktisk er 

tilstede eller ej. Man bør således altid overveje valget af metode og desuden vurdere outputtet 

kritisk inden anvendelse af analysens resultater. 

 
Resultat af testen: 
 

Auto-Clustering 

Number 
of 
Clusters 

Schwarz's 
Bayesian 
Criterion 
(BIC) 

BIC 
Changea 

Ratio of 
BIC 

Changesb 

Ratio of 
Distance 
Measuresc 

1 10085,833       
2 9920,740 -165,093 1,000 1,198 
3 9827,198 -93,542 ,567 1,269 
4 9810,109 -17,089 ,104 1,100 
5 9818,907 8,798 -,053 1,202 
6 9871,121 52,213 -,316 1,142 
7 9950,032 78,912 -,478 1,006 
8 10029,981 79,949 -,484 1,127 
9 10131,010 101,029 -,612 1,027 
10 10236,370 105,360 -,638 1,120 
11 10359,074 122,705 -,743 1,038 
12 10487,063 127,989 -,775 1,111 
13 10628,969 141,906 -,860 1,064 
14 10778,460 149,491 -,905 1,026 
15 10930,977 152,517 -,924 1,040 
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Cluster Distribution 

    

N 
% of 

Combined % of Total 
Cluster 1 78 27,3% 27,3% 

2 89 31,1% 31,1% 
3 119 41,6% 41,6% 
Combined 286 100,0% 100,0% 

Total 286   100,0% 

 
Køn 

    Mand Kvinde 
    Frequency Percent Frequency Percent 

Cluster 1 54 69,0% 24 31,0% 

2 5 6,0% 84 94,0% 

3 61 50,5% 58 49,5% 

Combined 120 100,0% 166 100,0% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pris Tilgængelighed Service Design Omgivelser 

Cluster  
Mean 

Std. 
Deviation Mean 

Std. 
Deviation Mean 

Std. 
Deviation Mean 

Std. 
Deviation Mean 

Std. 
Deviation 

1 -,0948464 1,03264447 ,0361071 1,09524617 -,1410759 1,05474638 ,2219493 ,98656619 ,0618983 1,03790146 

2 ,0824049 1,03460484 -,0322237 ,98080964 ,0879599 1,04817325 -,0160686 ,98759533 -,1016782 1,04146071 
3 ,0500221 ,84544344 -,0174805 ,81231252 ,1377987 ,72302559 -,4408362 ,90555646 ,0550914 ,81813867 
Combined ,0000000 1,00000000 ,0000000 1,00000000 ,0000000 1,00000000 ,0000000 1,00000000 ,0000000 1,00000000 
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BILAG 12 – MULTIPEL REGRESSIONSANALYSE 
 
Test af: 

 
Resultat af testen: 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Der er en positiv signifikant sammenhæng mellem et 

fitnesscenters marketingmix og tilfredshed med 

centeret. 

,0000000 1,00000000 78 

Forbrugerens intention om fortsat at være medlem i 

SATS påvirkes af tilfredsheden med marketingmixet. 

-,2380396 ,75250474 78 

 

Correlations 

  Der er en positiv signifikant 

sammenhæng mellem et 

fitnesscenters marketingmix og 

tilfredshed med centeret. 

Forbrugerens intention om fortsat at 

være medlem i SATS påvirkes af 

tilfredsheden med marketingmixet 

Pearson 

Correlation 

Der er en positiv 

signifikant sammenhæng 

mellem et fitnesscenters 

marketingmix og 

tilfredshed med centeret. 

1,000 ,009 

Forbrugerens intention 

om fortsat at være 

medlem i SATS påvirkes 

af tilfredsheden med 

marketingmixet 

,009 1,000 

Sig. (1-tailed) Der er en positiv 

signifikant sammenhæng 

mellem et fitnesscenters 

marketingmix og 

tilfredshed med centeret. 

. ,470 

Tilfredshed og 
loyalitet   

H15 
Der er en positiv signifikant sammenhæng mellem et fitnesscenters marketingmix og tilfredshed med 
centeret. 

H16 Forbrugerens intention om fortsat at være medlem i SATS påvirkes af tilfredsheden med marketingmixet. 
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Forbrugerens intention 

om fortsat at være 

medlem i SATS påvirkes 

af tilfredsheden med 

marketingmixet 

,470 . 

N Tilfredshed 78 78 

Forbrugerens intention 

om fortsat at være 

medlem i SATS påvirkes 

af tilfredsheden med 

marketingmixet 

78 78 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,0,606a 0,368 0,361 1,00652011 2,304 

a. Predictors: (Constant), H15 

b. Dependent Variable: H16 

 
Resultaterne er multipel regression analysen viser, at både H15 og H16 ikke kan afvises, da der er 

en signifikant sammenhæng ved dem begge. Dette betyder, at der er en sammenhæng mellem et 

fitnesscenterets marketingmix og tilfredsheden af centeret. Forbrugerne fokuserer på 

marketingmixet og vægter parameteret således højt, hvis de skal være tilfredse med fitnesskæden. 

Her ses det, at de uafhængige variable har en multipel determinationskoefficient (R) på 0,606, 

hvilket giver en R2 (R Square) på 0,368. Det vil altså sige, at modellens uafhængige variable 

forklarer 36,8 % af variationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rasin Zind Side 141 af 141

BILAG 13 – DISKRIMINANTANALYSE 
 
Det overordnede formål med diskriminantanalyse er at estimere en diskriminantfunktion. Det er 

en funktion, der bedst muligt diskriminerer respondenternes tilhørsforhold til grupperne i den 

afhængige variabel. Analysen estimerer diskriminantfunktionen som en lineær kombination af de 

uafhængige variable. Ved hjælp af diskriminantanalyse undersøges, om grupperne er signifikant 

forskellige i forhold til en eller flere af de uafhængige variable. Desuden undersøges, hvilke af de 

uafhængige variable, som bidrager mest til forudsigelse af gruppetilhørsforhold. Fælles for disse 

og utallige lignende eksempler er, at man er interesseret i at klassificere respondenternes 

tilhørsforhold til én af flere prædefinerede klasser. Diskriminantanalyse er særdeles velegnet til at 

håndtere denne problemstilling206. 

 
 
Resultat af testen: 

 

 

                                                 
206 Jensen og Knudsen: Analyse af spørgeskemadata med SPSS, side 179 

Hypoteser Uafhængig variabel 
Boxs 

M 
Wilks' 

Lamdba Signifikant Klassificering 
Canonical 
Correlation 

H2 Beliggenhed og valg af fitnesscenter 0,152 0,943 0,095 32,3 2,74% 
H3 Design og valg af fitnesscenter 0,452 0,964 0,171 44,5 3.24% 
H4 Social og valg af fitnesscenter 0,212 0,864 0,000 23,7 2,99% 
H5 Omgivelser og valg af fitnesscenter 0,324 0,971 0,216 14,7 1,86% 
H6 Pris og valg af fitnesscenter 0,295 0,994 0,864 42,1 14,61% 
H7 Tilgængelighed og valg af fitnesscenter 0,543 0,912 0,001 50,6 18,65% 
H8 Service og valg af fitnesscenter 0,555 0,843 0,000 28,4 9,54% 

H9 Faciliteter og valg af fitnesscenter 0,132 0,953 0,134 33,9 9,97% 

H10 Anbefaling fra venner/bekendte og valg af fitnesscenter 0,105 0,987 0,721 30,8 5,32% 

H11 Internettet og valg fitnesscenter 0,211 0,950 0,132 12.2 3,11% 

H12 Besøg af center og valg af fitnesscenter 0,675 0,932 0,011 21,2 3,41% 
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