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Abstract 

Participating in fitness exercises is a worldwide phenomenon, which gathers consumers of 

different kinds in fitness centers in a search for reaching personal goals. These goals can differ in 

many ways. Some might want that muscular body that they always have dreamed of, while others 

just want to socialize or step out of a stressful everyday environment. This is also the reason for 

why many scholars have studied the fitness phenomenon in various ways.  

 

This master’s thesis’ main topic also relates to fitness by examining the Turkish fitness culture. 

With a theoretical emphasis on consumer culture theory (CCT), this paper’s purpose is to get 

insights into the experiences, feelings and thoughts etc. of what Turkish consumers have in 

regards to fitness and fitness clubs in Turkey. The thesis will use these insights as a starting point 

for a further assessment on how a no-frills fitness club concept (much like the Fresh Fitness 

concept in Denmark) could be adopted in the fitness scene in Istanbul.  

Throughout the thesis, we use a long range of theorists related to CCT. These include the likes of 

Featherstone, McCracken, Belk, Maffesoli, Cova, Elliot and Sassatelli amongst others. 

Furthermore, in order to make the paper more relatable to the market, prominent Turkish names in 

the field of CCT are also included. These include Sandikci, Izberk-Bilgin Üstüner amongst others.   

The above-mentioned theorists and their work have been categorized in 4 what. These include  

(1) Body culture including body ideals and the role of the mainstream media, (2) identity theories 

(3) the social aspect of fitness consumption, and (4) service dominant logic of marketing and value 

co-creation between consumers and producers.  

These 4 categories were used as reference points to an analysis of our primary study, which is 

centered around ethnographic inspired qualitative Interviews with local Turks in Istanbul about their 

experiences, thoughts and beliefs in regards to fitness consumption in Turkey. In close relation to 

this, a small-scale netnographic research was conducted, which primarily focused on 

understanding what the Turkish fitness consumers complain about in regards to their fitness 

consumption. 

Finally, backed up by the paper’s theoretical foundation and the analysis of the primary and the 

secondary studies, the thesis discusses how a no-frills fitness club concept could be adopted in the 

fitness scene in Istanbul. 
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1 Introduktion  
I 2010 skabte Rasmus Ingerslev ravage på det danske fitnessmarked med introduktionen af sit 

fitnesskoncept, fitnesskæden Fresh Fitness. Inden da var den danske fitnessscene domineret af 

kæderne SATS, Fitness DK og Fitness World.  

Især Fitness DK og Fitness World var på daværende tidspunkt markedsdominerende med deres  

udvalg, som tæller diverse træningsformer, individuel vejledning, holdtimer og meget mere. 

Herudover, havde disse kæders centre også luksuriøse services som sauna-og solarierum i deres 

portefølje. Prismæssigt lå et medlemskab hos disse centre på ca. 1700-2600 kroner for et 6 

måneders medlemskab, samt oprettelse. Rasmus Ingerslev så et markedsmæssigt hul. Han gik i 

krig med de to store fitnesskæder med sit no-frills fitnesskoncept, der tilbød medlemskaber helt 

ned til 129 kr./måned. Dette var væsentlig lavere end Fitness DK og Fitness Worlds medlemskaber 

der lå imellem 250-370 kr./måned (Guldagger & Hørmand-Pallesen 2012:1).  

 

Fresh Fitness kunne tilbyde disse discountpriser af flere grunde. Blandt disse var at konceptet kun 

var centreret om en ting; fitnesstræning. Dermed var luksuriøse services så som saunaer og 

solarier udeladt. I stedet for liveinstruktion ved holdtimerne var der såkaldte videohold, hvor man 

fulgte undervisningen på storskærm. Disse var blot nogle af de mange tiltag, som gjorde at Fresh 

Fitness kunne underbyde konkurrenterne (konceptet som helhed forklares i kapitel 6). Frem til 

2015 havde Rasmus Ingerslev udvidet kæden til 25 centre på landsplan, og man havde et 

medlemstal på 60.000. Samme år blev kæden opkøbt af konkurrenten Fitness World. 

 

1.1 Fresh Fitness konceptet i Istanbul? 

Tyrkiet er et land, der siden årtusindeskiftet har oplevet en markant økonomisk fremgang og 

vækst. Derfor er det samtidig et land, som følges tæt af udenlandske virksomheder med henblik på 

mulige investeringer og markedspenetreringer. Dette gør sig også gældende for det tyrkiske 

fitnessmarked. Det tyrkiske marked er et af de markeder inden for den europæiske region, der har 

størst vækstpotentiale. Samtidig er det et marked, der fortsat er meget ungt og med relativt få 

spillere, hvilket uddybes yderligere i afsnit 4.2.1.  

Faktisk minder det tyrkiske fitnessmarked på mange måder om det danske inden Fresh Fitness’ 

penetrering i det danske marked. Man kan endda argumentere for, at det tyrkiske marked ser mere 

modtageligt ud for et Fresh Fitness lignende koncept end det danske i sin tid. For få år siden var 

der slet ikke nogle fitnesskæder på det tyrkiske marked. Man havde i stedet en masse 

enkeltmandsvirksomheder, der tilbød fitnesstræning. I 2013 åbnede den første fitnesskæde 

imidlertid i Tyrkiet. Jatomi Fitness hedder fitnesskæden, der nu har 10 centre i Istanbul.  
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I dag er det tyrkiske fitnessmarked domineret af ovennævnte Jatomi Fitness samt den nyeste 

dreng i klassen Macfit. Macfits koncept kan bedst sammenlignes med det danske Fitness DK eller 

Fitness World, mens Jatomis koncept i højere grad er endnu mere luksuriøst med blandt andet 

saunaer, swimmingpools, udendørs terrasser, tyrkisk bad, jacuzzi og meget mere. Det 

gennemsnitlige billigste abonnement hos disse ligger på omkring 200-220 danske kroner om 

måneden. Vi understreger dog her ordet ” gennemsnitlige”, da fitnessmarkedet i Istanbul ser meget 

broget ud i forhold til sit danske pendant i forhold til priser (Dette vil uddybes i senere kapitler).  

 

Både på konceptbasis og på prisbasis er der altså ikke rigtig noget der minder om Fresh Fitness’ 

no-frills koncept i Istanbul. Det samme ”markedsmæssige hul” som Rasmus Ingerslev opdagede 

på det danske fitnessmarked kan måske være til stede i Istanbuls fitnessmarked.  

Dette leder os hen imod specialets hovedfokus. Ved hjælp af en teoretisk ramme bestående af en 

hybrid mellem teorier inden for forbrugerkultur (herefter CCT) og relevante marketingsværktøjer 

stilles spørgsmålet vil et Fresh Fitness lignende koncept kunne begå sig i en tyrkisk kontekst?  

 

Dette indebærer en forståelse for hvad der rører sig inden for den tyrkiske fitnesskultur. Kort sagt 

ønskes der i gennem specialearbejdet et indblik i tyrkernes personlige erfaringer, adfærd, følelser, 

tanker, syn m.m. i forhold til fitnessdyrkelse i fitnesscentre. 

 

1.2 Problemformulering 

På baggrund af det førnævnte præsenteres følgende problemformulering: 

 

Hvordan forholder tyrkerne sig til det at dyrke fitness, og hvorledes kan man bruge en analyse af 

den tyrkiske fitnesskultur i en mulig implementering af et Fresh Fitness lignende koncept i 

Istanbul? 

 

Herunder vil følgende undrespørgsmål behandles i specialet: 

- Hvilken ”effekt” har fitnessdyrkelse i forbindelse med identitetsskabelse og identitetsformning?  

- Hvilken rolle spiller mainstreammedierne i forbindelse med fitnessforbrug?  

- Hvilken rolle har socialt samvær og det at socialisere sig i forbindelse med fitnessdyrkelse? 

- I forlængelse af de ovennævnte spørgsmål, hvorledes kunne et Fresh Fitness lignende no-

frills fitness koncepts adapteres til fitnessmarkedet i Istanbul? 

- Hvordan kunne et sådant koncept differentieres fra de eksisterende koncepter på markedet?  
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1.3 Motivation og relevans 

Dette specialeemne er valgt på baggrund af to motivationskriterier. Tidligt i specialeprocessen 

ønskede vi at finde et emne, som både kunne motivere os som skribenter samtidig med at det 

kunne motivere potentielle læsere at læse opgaven. Motivationen for valget af netop dette emne er 

altså af en dualistisk karakter.   

 

For os som forfattere er emnet valgt ud fra både en faglig og personlig begrundelse. Den faglige 

begrundelse ligger naturligvis i at vi som Cand.ling.merc.’er , der studerer Interkulturelle 

Markedsstudier, har en faglig kompetence og interesse inden for dette emnes sfære. Vores 

studieretning er først og fremmest præget af at have en interkulturel/international retning. Dernæst 

er der i vores studieretning gjort plads til forbrugerkulturelle studier og marketingsrelaterede 

problemstillinger.  

 

Den personlige motivation for at skrive om netop dette emne beror i, at vi i vores fremtidige 

arbejdsliv ønsker at drage nytte af, at vi som personer af tyrkisk herkomst har et solidt kendskab til 

Tyrkiet. Vi har begge et mål om at forene vores faglige kompetencer med vores personlige i form 

af vores kendskab til tyrkisk kultur, sprog m.m. - i jagten på en god arbejdskarriere efter tiden som 

studerende. Og ved netop dette speciale har vi en unik mulighed for at vise omverdenen vores 

faglige og personlige kompetencer.  

 

Med hensyn til specialets evne til at motivere potentielle læsere må vi først præcisere hvem dette 

speciale kunne henvende sig til. Dette speciale kunne eksempelvis henvende sig til 

personer/virksomheder, der ønsker at investere i Tyrkiet. Som skrevet før har Tyrkiet et af de 

potentialemæssigt mest attraktive fitnessmarkeder inden for den europæiske region. Specialet 

kunne eksempelvis henvende sig til virksomheder som danske Fitness DK eller Fitness World. 

Især for sidstnævnte kunne dette speciale være særdeles interessant, da de allerede ser ud til at 

have en interesse til at ekspandere til udenlandske fitnessmarkeder med vækstpotentiale – senest 

med åbningen af flere centre i Polen, der har et af de potentialemæssigt mest attraktive 

fitnessmarkeder i Europa. Specialet kunne derudover henvende sig til personer og iværksættere 

ligesom manden bag Fresh Fitness, Rasmus Ingerslev, eller andre som kunne være interesseret i 

et start-up i et udenlandsk marked i vækst.  
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Vi tror, at virksomheder eller personer som de ovennævnte kunne være motiveret til at læse dette 

speciale på grund af dets udforskning af det tyrkiske fitnessmarked. I og med vi ikke kun benytter 

marketingsbrillerne men også kigger igennem forbrugerkultur-linser i vores studie af markedet 

skabes et anderledes perspektiv på markedet. Vi mener, at denne anderledes måde at se 

markedet på vil kunne motivere ovennævnte virksomheder eller personer til at læse specialet.  

Yderligere kan specialet også være interessant for CCT-interesserede, i og med at CCT er 

specialets fundamentale teoretiske omdrejningspunkter. Der findes ikke meget derude, der 

undersøger det tyrkiske fitnessmarked i gennem CCT-brillerne, og derfor kan specialet ses som 

vores lille teoretiske bidrag til feltet. 

 

1.4 Afgrænsning 

Vi har valgt at afgrænse os geografisk ved kun at have fokus på Istanbul som marked. Det er i 

Istanbul vores primære dataindsamling er foregået. Samtidig er det for dette marked vi undersøger 

om hvorvidt et Fresh Fitness lignende koncept kunne gøre sig gældende.  

Der er ingen tvivl om at et sådan no-frills fitnesskoncept i højere grad appellerer til mere 

prissensitive demografiske grupper. Her tænkes der blandt andet på tyrkiske unge og studerende. 

Denne gruppe, der typisk er meget prissensitiv, udgør en stor del af befolkningen. Eksempelvis er 

6,8 millioner af Istanbuls godt 14,5 millioner indbyggere under 30 år 1. I byen er der registreret over 

500.000 universitetsstuderende og lige under 1 million studerende på gymnasieniveau (Hürriyet 

2014:1). Dette er blot en af grundene til vores geografiske afgrænsning.  

 

Et af specialets kendetegn vil også være vores brug af teori. Vores teoretiske grundlag består af 

en hybrid mellem forbrugerkulturteorier suppleret med marketingsrelateret teorier. Dog vil det 

teorimæssige primære fokus være på forbrugerkulturteorierne. Der lægger flere grunde bag denne 

primære fokus på forbrugerkultur. En grund er, at fitness er en kompleks størrelse hvor den 

(forbruger)kulturelle indgangsvinkel er en nødvendighed for at forstå fænomenet og dets aktører i 

sin helhed. Herudover kan vores teorimæssige primære fokus begrundes med at vi i specialet 

beskæftiger os med implementeringen af et (dansk) fitnesskoncept i et marked der er kulturelt 

anderledes. Når det er sagt bør det understreges, at vi ikke ser forbrugerkultur og marketing som 

to adskilte størrelser – tværtimod arbejder vi ud fra en tankegang der binder begge lejre til 

hinanden (dette uddybes yderligere i afsnit 3.1).  

 

 

 

																																																								
1 Ifølge TUIK - Det tyrkiske svar på Danmarks Statistik 
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1.5 Disposition 

Dette speciale er inddelt i efter 7 kapitler. De første 3 kapitler er dedikeret til en introduktion af 

specialets emne samt metode og teori. Herefter følger kapitel 4, hvor vi kigger nærmere på det 

valgte marked. I dette kapitel indgår en argumentation for vores valg af marked samt en 

præsentation af det tyrkiske fitnessmarked. Kapitel 5 er dedikeret til vores primære undersøgelse. I 

kapitlet indgår en præsentation af vores resultater samt analyse af disse vha. vores udvalgte 

teorier. Dernæst vil vi i kapitel 6 diskutere hvordan et Fresh Fitness lignende koncept kunne se ud i 

en tyrkisk kontekst. Afslutningsvis vil vi i kapitel 7 samle alle trådende i en samlet konklusion. 

 

2 Metode 
Dette kapitel indeholder en præsentation af afhandlingens videnskabelige fokus og indsamling af 

data og viden, samt en præsentation af den anvendte litteratur til besvarelse af afhandlingens 

problemformulering. 

  

2.1 CCTs undersøgelsesmetoder 

Specialets teoretiske fokus ligger sig op ad Arnould og Thompsons tanker omkring CCT.  Et 

kendetegnende element i CCT er, at dets undersøgelser er baseret på kvalitative undersøgelser. 

At undersøge noget i forbindelse med CCT handler om at få indsigt i folks følelser, erindringer og 

deres perspektiver. Det handler om at få indsigt i beskrivelser af forbrugernes møde med 

produkter, servicer og andre forbrugere. Følelser, erindringer, perspektiver eller beskrivelser kan 

som regel ikke belyses dybdegående via. kvantitative undersøgelser. I stedet må feltstudier, 

etnografiske studier, fokusgrupper eller enkeltinterviews tages i brug, da man her kan observere 

forbrugernes møde med hinanden og produkter med en kvalitativ tilgang. 

Ifølge Arnould og Thompson udelukker det ene dog ikke det andet.  I stedet ser man positivt på 

denne metodiske pluralisme. Kvantitative undersøgelser kan eksempelvis være et udmærket back-

up til en kvalitativ primær undersøgelse(Arnould & Thompson 2005:870).  

 

2.2 Videnskabsteori 

Som skrevet ovenfor, ønsker vi i gennem specialearbejdet et indblik i tyrkernes personlige 

erfaringer, adfærd, følelser, tanker, syn m.m. i forhold til fitnessdyrkelse. Dette betyder ikke, at 

opgaven kun har fokus på hvad der sker inde imellem de fire vægge i de tyrkiske fitnesscentre.  

Tværtimod er vi ligeså interesserede i hvad der sker uden for centrene; vi er mindst lige så 

interesserede i hvad der sker i samfundet generelt - hvad der rører sig inden for den tyrkiske 

fitnesskultur.  
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Af denne grund lægger vi os tæt op ad den samfundsvidenskabelige videnskabsteori, der netop 

har fokus på forskning i menneskers og sociale gruppers adfærd samt samfundets udvikling og 

virkemåde(Nygaard 2015:9). Ifølge Nygaard findes der inden for den samfundsvidenskabelige 

videnskabsteori fire paradigmer: det positivistiske, det kritisk teoretiske, det konstruktivistiske og 

det hermeneutiske. Da vi igennem vores undersøgelser ønsker at få indblik i personlige erfaringer, 

adfærd og følelser fokuserer vi på det hermeneutiske felt. 

 

2.3 Hermeneutik 

Afhandlingens videnskabelige fokus følger den hermeneutiske fremgangsmåde, da denne er den 

mest velegnede metode til at behandle afhandlingens problemfelt. Årsagen til dette findes i 

hermeneutikkens fokus på at forstå menneskets erfaringer og forståelser i dennes verden(Kvale 

2007:21). Derudover, tilbyder metoden muligheden for en undrende tilgang til at undersøge 

hvordan mennesket forstår et bestemt fænomen og forholder sig til dette(Durst 2010:35). 

Dataindsamlingen vil derfor have en deduktiv tilgang, hvor det teoretiske grundlag og fokus på 

kvalitative interviews vil fungere som afhandlingens primære metode til besvarelse af 

problemformuleringen(Durst 2010:24).  

 

Den primære dataindsamling er baseret på 9 kvalitative interviews lavet i Istanbul, hvor deltagere 

har haft den vitale rolle at bidrage med komplekse beskrivelser af deres realiteter. Disse 

beskrivelser og erfaringer fungerer i samarbejde med afhandlingens teoretiske fokus, som en 

konstant fortolkningsproces fra vores side i forsøget på at forstærke vores forforståelse med det 

formål at opnå en ny og forbedret forståelse af emnet (Durst 2010:39). 

 

Det afgørende element i denne fremgangsmåde eksisterer i samtalen mellem os som efterforskere 

og fortolkere af vores deltageres beskrivelser, hvor selve meningen og indholdet af deres 

fortællinger først får en aktuel dimension og relevans, når vi placerer den i afhandlingens 

undersøgelsesrammer. Fortolkningen af denne mening er derfor også begrænset til vores 

nuværende tidsperiode og er baseret på vores individuelle personer, hvor det kræves at vi ikke blot 

begrænser os til at undersøge hvad meningen betyder, men også hvordan vi forstår meningens 

rolle i vores hermeneutiske forståelsesproces i forbindelse med afhandlingens fokus og 

problemformulering(Kvale 2007:110). 
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I den hermeneutiske analyse tilsigter vi at diskutere vores forforståelse op imod den nye forståelse 

tilegnet fra respondenternes virkelighed. Denne udviklingsproces har til hensigt at gengive og 

beskrive respondenternes mening og opfattelse i forhold til forbruget af fitness i Istanbul og kan 

dermed tilbyde os ny forståelse af emnet(Kvale 2007:144). I forbindelse med denne tilgang har 

Craig Thompson diskuteret hermeneutikken i forhold til fortolkning af forbrugeres personlige 

oplevelser samt deres forbrugsmønstre i en kulturel kontekst med det formål at opnå 

markedsrelevante indsigter baseret på kvalitativ data(Thompson, 1997:438). Den hermeneutiske 

tilgang i marketing tilbyder redskaber, som fokuserer på at afdække og klargøre forbrug og adfærd 

som er meningsbaseret, hvilket kan resultere i interessant forbrugsdata. Derudover, kan en 

marketingsafdeling som også inkluderer den hermeneutiske fortolkning, hvor man inkorporerer 

forbrugernes erfaringer, behov, tanker og essens i sin marketingsstrategi bidrage til et bedre 

produkt og service(Thompson 1997:439). I naturlig forlængelse af dette indeholder 

analyseprocessen også en diskussion af, hvordan denne nye forståelse skal fortolkes og forstås i 

forhold til afhandlingens problemformulering. 

 

2.4 Primær undersøgelse  

Som tidligere skrevet er specialets fokus at undersøge om et Fresh fitness lignende koncept kan 

adapteres til Istanbuls fitnessmarked. I den forbindelse har det været nødvendigt at opnå en 

forståelse og indsigt i de tyrkiske fitnessforbrugeres behov, tanker, følelser og personlige 

erfaringer. Kort fortalt – hvordan og hvorfor tyrkerne forbruger fitness. Af denne årsag fandt vi det 

fordelagtigt at anvende de brugbare redskaber, som den kvalitative undersøgelsesmetode tilbyder.  

Til dette har vi inddraget og indskrænket os til Steinar Kvales bidrag til undersøgelsesmetoden, 

hvori han diskuterer styrkerne af det kvalitative interview i jagten på en bedre forståelse af andre 

menneskers liv. Vi stræbte efter at finde data baseret på tyrkernes subjektive sandheder, hvilket 

tilbyder muligheden for at analysere, i teorien, en uendelig mængde realiteter og perspektiver 

(Kvale 2007:1).  

 

Endvidere afgrænsede vi os til det dybdegående interview som den primære kilde til empiri, da 

denne metode gør det muligt for intervieweren og den interviewede at udveksle og diskutere 

hinandens synspunkter om et fælles interessepunkt, i dette tilfælde fitnessdyrkelse(Kvale 2007: 5). 

 

”It is defined as an interview with the purpose of obtaining descriptions of the life world of the 

interviewee with respect to interpreting the meaning of the described phenomena” (Kvale, 2007:8) 
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2.4.1 Yderligere dataovervejelser 

Udover at det kvalitative interview fungerede som den primære data, havde vi også valgt, at 

inddrage en mixed method tilgang(Kvale 2007:46), hvor vi inddragede den etnografiske 

metode(Spradley 1979:1). Denne tilbød redskaber til at studere og notere respondenternes adfærd 

og interaktion med miljøet. Sammenspillet med en observation af de interviewedes adfærd 

samtidig med et kvalitativt interview har en bedre chance for at levere skarpere og dybere data	
(Kvale 2007:45).Afslutningsvis, benyttede vi os også af en sekundær undersøgelse, fordi dette 

gjorde det muligt at be- eller afkræfte dele af den kvalitative data. Denne sekundære undersøgelse 

bygger på en netnografisk dataindsamling, der behandles todelt - hhv. kvantitativt og kvalitativt (jf. 

Kozinets metodesyn mht. netnografi) – denne uddybes nærmere i 2.5.1. 

 

2.4.2.Kvalitative interviews 

 

Dybdegående interviews 

Ifølge Kvale er selve naturen af det dybdegående interview præget af dets åbenhed, hvilket tilbød 

os friheden til konstant at tilpasse os det enkelte interview (Kvale 2007:34). Derudover nævner 

han, at der ikke eksisterer et fast sæt spilleregler når der skal interviewes, men han præsenterer 

dog samtidig en række metoder, der kan implementeres under interviewenes forskellige faser. 

Vi havde derfor valgt, at benytte os af Kvales syv stadier af det dybdegående interview som den 

primære metode for vores dataindsamling i Istanbul(Kvale 2007:32). Et tidligt fokus på disse trin 

inden påbegyndelse af interviewene skulle gerne sikre en højere kvalitet af data og viden. 

 

Yderligere nævner han, at kvaliteten af interviewene i høj grad afhænger af researchernes 

kompetencer, grundet metodens frie struktur, hvor man ofte må tilpasse sig situationen og foretage 

øjeblikkelige beslutninger. I forlængelse af dette kommenterer han desuden, at novicer af det 

kvalitative interview kan falde i fælden ved at undervurdere kunsten da den har tætte ligheder med 

dagligdags samtaler. Den opnåede data kan herefter mistænkeliggøres for ikke at være kvalitativ 

nok(Kvale 2007:48). Af denne årsag, fandt vi det nødvendigt, at foretage et prøveinterview hver på 

tyrkisk med et familiemedlem, inden turen til Istanbul, med det formål at identificere vores forcer og 

svagheder under et interview. Derudover, brugte vi denne øvelse til at placere os selv i den 

ubehagelige situation, hvor det var nødvendigt at følge op på en udtalelse i interviewene, og kort 

se bort fra interviewguiden. 
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Vi kom bl.a. frem til at den ene af os var utvivlsomt mere flydende i det tyrkiske sprog. Derfor 

besluttede vi, at denne person skulle føre interviewene med håbet om at fremstå mere seriøse og 

professionelle, samt for at mindske misforståelser mellem hinanden. Den anden person havde en 

tilsvarende vital rolle i interviewene i form af at være den aktiv lyttende, og han havde desuden til 

opgave at studere situationens temperatur. I forlængelse af dette, skulle denne person også være 

ekstra opmærksom på, hvilke udtalelser der skulle spørges yderligere ind til med henblik på en 

dybere forklaring af en udtalelse.  

 

2.4.3 De syv stadier & interview guide (bilag 1) 

Tematisering  

Kvale nævner, at man skal fastlægge hvad man vil undersøge, herunder hvorfor man vil 

undersøge og hvordan man rent teoretisk arbejder. Jævnfør vores problemformulering ønsker vi, 

at undersøge hvordan tyrkerne forholder sig til fitnessdyrkelse. Mht. hvorfor vi undersøger, beror 

vores motivation i en undren over hvordan en sådan undersøgelse kan bruges i en mulig 

implementering af et Fresh Fitness lignende koncept i Istanbul. Vi kan derudover besvare dette 

ved at henvise til vores motivationsdel. Her beskrev vi, at vores motivation er præget af en faglig 

interesse vi har i forbindelse med vores studieretning, der beskæftiger sig med kultur og marketing 

i et internationalt perspektiv. Derudover har vi en personlig interesse i Tyrkiet som mulig 

arbejdsplads i fremtiden, hvorfor afhandlingen giver mulighed for at bevise vores kendskab til det 

tyrkiske marked og dets forbrugere.  

Den teoretiske ramme tager form i et CCT fokus og bliver yderligere behandlet i kapitel 3. I 

forlængelse af dette, har vi taget en metodisk tilgang, som primært er baseret på kvalitative 

interviews samt etnografiske observationer. Derudover, benyttede vi også en sekundær metodisk 

tilgang, som både havde kvalitative og kvantitative træk i form af en netnografisk undersøgelse.   

 

Design  

Kvales syv stadier var blevet anvendt som metoden til at interviewe afhandlingens respondenter i 

form af semistrukturerede interviews, hvilket tilbød muligheden for at frit konversere lig en 

dagligdags samtale. Dog havde interviewet stadig et klart defineret fokus og en afgrænsning i 

forhold til diskussionsemner takket være vores interviewguide. Interviewguiden var et brugbart 

redskab, da den hjalp os med at strukturere spørgsmål ud fra vores problemformulering og 

teoriramme, som havde til formål at diskutere emnet grundigt og samtidig undersøge vores 

respondenters beskrivelser og komme disse nærmere.  
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De strukturerede spørgsmål i interviewguiden var baseret på vores forforståelse af emnet og af det 

tyrkiske folk. Dette tilbød muligheden for at kort tilsidesætte interviewguidens spørgsmål for i 

stedet at efterfølge viden, som tilbød en ny forståelse af emnet. Endvidere, bestod de indledende 

spørgsmål af introducerende karakter, hvor vores respondenter fik muligheden for at introducere 

sig selv. Derefter anvendte vi åbne spørgsmål for at opfordre respondenten til at snakke så meget 

som muligt. I forlængelse af dette afholdte vi os fra at bruge et akademisk sprog og i stedet 

tilsigtede at rette interviewet mod en almindelig samtale med en afslappet karakter. 

 

Interviewet 

Vores interviews fandt sted mellem 12/03/16- 21/03/16 i Istanbul, Atasehir-bydelen. Vi 

interviewede i alt 9 mennesker, hvoraf syv var mænd og to var kvinder. Vores kriterier for vores 

deltagere var at de var eller har været aktive fitnessforbrugere. Vi stræbte efter at udføre 

interviewene i lokationer hvor vores deltagere var mest tilpasse, hvorfor tre af interviewene foregik 

i deres respektive hjem. Disse tre var en del af vores personlige netværk. Fem interviews foregik i 

fem forskellige fitnesscentre af forskellig størrelse, som vi selv opsøgte. Det sidste interview 

foregik i en vandpibecafe efter invitation af en af vores bekendtes venner. Det var afgørende for os 

at interviewene foregik i kendte rammer for vores respondenter. Tanken bag har været at dette 

ville berolige dem, hvorfor vi forventede at den afslappede stemning ville opfordre til en mere 

dynamisk samtale, hvor de ville være villige til at dele deres erfaringer og tanker. 

 

Samtlige interviews blev optaget med en IPhone og en Blackberry og begyndte fra vores side med 

en introduktion af interviewets formål og med en etisk tilgang, hvor vi understregede at deres 

udtalelser ikke ville blive offentliggjort i Danmark. Den eneste person, udover os, som ville få 

adgang til deres udtalelser ville være vores vejleder, hvilket de fleste respondenter accepterede og 

var tilfredse med. Derefter, blev de spurgt om de var tilpasse med at fortsætte interviewet efter 

introduktion af emnet og dets interessespørgsmål. Kun en respondent, Onur, var ikke tilpas med at 

blive optaget. Derfor foregik hans interview ved at den ene af os stillede spørgsmål mens den 

anden skrev noter. I øvrigt bad samme person os om at trække dele af hans udtalelser tilbage, 

hvilket vi af etiske årsager accepterede. I forlængelse af dette havde vi også en tiende respondent, 

Serdar, som kontaktede os i specialets afsluttende fase og bad os om at ekskludere ham fra 

undersøgelsen. Årsagen til dette var en mistillid omkring offentliggørelsen af hans udtalelser, 

hvilket vi modvilligt accepterede af etiske årsager.   
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Udover de introducerende spørgsmål, gjorde vi også brug af andre teknikker foreslået af Kvale. 

Eksempelvis stillede vi undervejs i interviewene opfølgende spørgsmål om interessante udtalelser, 

spørgsmål om yderligere specifikation af en udtalelse, direkte spørgsmål og brugen af stilhed for at 

give respondenten plads og tid til at uddybe en udtalelse eller præsentere en gemt tanke. 

Vi besluttede os for ikke at inddrage brugen af at tage noter aktivt under interviewene af vores 

respondenters krops-og ansigtssprog, fordi vi mente, at det ville forstyrre interviewets karakter og 

dynamik, hvorfor vi valgte at diskutere det umiddelbart efter interviewene var afsluttede(Kvale 

2007:61).  

 

Transskribering  

Transskribering er processen hvor de optagede lydfiler bliver lyttet til og nedskrevet. Vi brugte 

både Microsoft Word og analyseprogrammet NVIVO, som vi fik adgang til gennem CBS bibliotek.  

Vi benyttede os af en transskriberingsprocedure, som var baseret på en transskription af de 

vigtigste emner, tanker, erfaringer og meninger. Det var dermed ikke ordret transskriberet, men 

vægten var placeret på mening. Disse transskriptioner havde den afgørende rolle at fungere som 

afhandlingens primære empiriske data og var nødvendig for den efterfølgende analyse.  

 

Analyse 

Baseret på problemformuleringens fokus, emnevalg og den indsamlede kvalitative data havde vi 

valgt, at analysen skulle tage form af en hermeneutisk analyse baseret på den hermeneutiske 

cirkel(Kvale 2007:110), som gav mulighed for at undersøge og forstå respondenternes fortællinger 

og meninger.  

 

Verificering 

Kvale nævner, at den oplagte metode at verificere sin data fra et kvalitativt interview kan gøres ved 

at kontakte sine respondenter i tiden efter interviewene er overstået (Kvale 2007:33ff). Denne 

teknik tilbyder respondenten at be- eller afkræfte, hvad de har delt i interviewet. I forberedelse til 

turen til Tyrkiet havde vi forudset, at det ikke ville være muligt at kontakte vores respondenter 

efterfølgende, hvorfor vi tilpassede os til situationen, ved at stille opfølgende spørgsmål 

gentagende gange under interviewet til deres tidligere svar. Målet med dette var at verificere deres 

egne udsagn, og for at sikre, at vi havde forstået og fortolket korrekt. 
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Rapportering 

Fundene i afhandlingen blev redegjort for i selv samme afhandling på et akademisk acceptabelt 

sprog efter CBSs retningslinjer jr. studievejledningen, som led i vores afslutning på vores kandidat 

uddannelse på CBS. 

 

2.5 Etnografiske observationer 
 
Vi lod os inspirere af den etnografiske metode, da denne komplementerede det kvalitative 

interview ved at tilbyde teknikker, som forstærkede den tilegnede data. Moisander & Valtonen 

kommenterer på, at den etnografiske tilgang tilbyder en fremragende mulighed for at opnå indsigt i 

hvordan mennesker i andre kulturer forbruger produkter og services i deres dagligdag for at skabe 

og vedligeholde sociale relationer med deres omgivelser(Moisander & Valtonen, 2006:2). Denne 

tilgang tilbyder en ekstra dimension til traditionel marketing og forbrugskultur. Den tilføjer et 

kulturelt fokus da den inddrager kulturelle elementer i ens marketingsresearch i form af 

observationer af de daglige praksisser, sociale processer og forbrugsmønstre. Tilgangen er derfor 

med til at producere kulturel viden af et givent marked og kan identificere kulturelle fænomener og 

diskutere disse i en moderne kulturel kontekst, hvilket traditionel marketing ikke formår.   

 

Vores observationer, som vi gjorde os sideløbende med de dybdegående interviews, havde til 

hensigt at forstærke og verificere informationer udvundet fra respondenterne og præsenterede 

samtidig muligheden for at stille yderligere spørgsmål vedrørende interessante udtalelser, som vi 

undrede os over under interviewene. Derfor, fungerede afhandlingens observationer, som en 

naturlig forlængelse af de dybdegående interviews, men tilbød samtidig også, at sammenligne 

dem med vores sekundære data med forventningen om, at det kunne be- eller afkræfte dele af 

den.  

 

Yderligere, havde vi med vores observationer en forventning om, at de kunne give et dybere 

indblik i tyrkiske fitnesspraksisser og hvordan dets forbrugere forholder sig til disse. Til dette 

fokuserede vi på Spradleys fire trin om opbyggelsen af et forhold mellem intervieweren og den 

interviewede, hvilket er baseret på gensidig respekt og forståelse, samt hvordan man kan opnå 

meningsfuld data. Disse trin består af ængstelse, udforskning, samarbejde og deltagelse (Spradley 

1979:45ff). 
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Ængstelse, hentyder til den indledende ængstelighed og usikkerhed, der naturligt opstår, når to 

mennesker møder hinanden første gang til et interview/samtale.  

Opbygningen af tillid mellem personer er anderledes fra kultur til kultur, og grundet interview 

spørgsmålenes personlige karakterer, mente vi, at det primære fokus måtte være at vinde 

respondenternes umiddelbare tillid, hvorfor vi allierede os med en bekendt i Istanbul, som 

fungerede som mellemmand.  

Herefter præsenterede vi formålet med vores besøg. Det blev hurtigt bemærket, at samtlige 

respondenter var imponerede over, at to studerende fra Danmark havde taget turen til Istanbul for 

at interviewe fremmede mennesker i jagten på deres fortællinger og tanker om fitnessdyrkelse. I 

forlængelse af dette, sørgede vi for at forstærke respondentens fortællinger og udtalelser med 

brugen af åben kropssprog og dermed opfordrede respondenten til at snakke videre. Derudover, 

gav vi hver respondent en pakke dansk chokolade inden interviewet begyndte, hvilket hurtigt 

skabte en venskabelig atmosfære mellem os og dem. Disse metoder viste sig at være afgørende 

for at vinde respondenternes tillid. 

  

Udforskning, hentyder til fasen efter interviewets begyndelse, hvor begge parter observerer og 

lytter til hinanden for at undersøge, hvilken retning interviewet tager. I denne fase fokuseres der på 

at eliminere det resterende usikkerhedselement respondenten stadig måtte have. I forsøget på at 

gøre respondenten tilpas under interviewet, forklarede vi, at der ikke fandtes ”forkerte” eller 

”korrekte” udtalelser. Vi delte også en personlig anekdote, hvilket lettede stemningen i samtlige 

interviews. Derudover, havde flere respondenter tidligt i interviewene undrende spørgsmål 

vedrørende vores projekt, som vi glædeligt svarede på, fordi det var med til, at gøre dem tilpasse i 

situationen. 

 

Samarbejde & deltagelse, er de afsluttende faser, hvor der hersker en gensidig respekt for 

hinanden, hvorfor interviewet får en mere dybdegående karakter. I disse faser oplevede vi, at 

begge parter blev mere tilpasse i interviewets format, hvilket medførte til det optimale og ønskede 

resultat; en opfattelse og anerkendelse fra den interviewede om at samtalen havde til hensigt at 

undersøge respondentens kultur i personens eget sprog.  

I forlængelse af dette, antog vi også en naiv tilgang i interviewene i håbet om, at det kunne 

fremskynde respondenternes villighed til at lære fra sig og påtage sig en mere assertiv rolle. 

Denne teknik kan være med til at få respondenterne til at bringe ny information, som kan 

introducere intervieweren til nye mønstre i deres kultur. 
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2.6 Sekundær data 

Udover den primære data har vi igennem specialeprocessen også gjort brug af sekundær data. 

Dette indebærer blandt andet inddragelse af klager fra internet hjemmesiden Sikayetvar.com, hvor 

vi havde fokuseret på klager fra de fire største fitnesskæder. Herudover har vi gjort brug af fitness- 

og livsstilsblade. Ydermere har vi søgt informationer om markedet igennem markedsrapporter og 

statistikker samt indsamlet information vedrørende de andre fitnesskæder på det tyrkiske 

fitnessmarked. Alt sammen er gjort for at få et så nuanceret billede som muligt. Vores overvejelser 

omkring sekundær dataindsamling og kildekritik beskrives nærmere i de efterfølgende punkter.  

 

2.6.1 Netnografisk undersøgelse 
 
I vores generelle undersøgelse af det tyrkiske fitnessmarked stødte vi på internetforums, hvor 

medlemmer af diverse fitnesscentre har mulighed for at give udtryk for deres utilfreds med deres 

fitnesscenter. Især en hjemmeside, Sikayetvar.com, viste sig at have en masse information, og vi 

kunne hurtigt se at der var nogle bestemte mønstre i forhold til hvad forbrugerne var utilfredse 

med. Derfor besluttede vi os for at lave en mindre undersøgelse af netnografisk karakter. Generelt 

bruges sådanne metoder til at komme tæt ind på grupper, der har fælles interesser forbundet med 

et brand, produkt, livsstil eller andre fælles interesser.  

I vores tilfælde var formålet med at bruge en sådan undersøgelse at give specialet en ekstra 

dimension, der samtidig kan komplementere vores primære undersøgelse. På den måde kunne vi 

komme et spadestik dybere ind i forbrugernes meninger, holdninger og sågar følelser omkring 

fitnessdyrkelse i Tyrkiet, og som Kozinet selv forklarer er det en af netografiens styrker:  

 

“In many cases, the researcher is interested in this study of the community online because that 

group’s communication inform and relate to the wider social phenomenon, behaviour, its 

participants, their values or beliefs”  

(Kozinet 2009: 64). 

 

2.6.2 Netrografisk undersøgelse af Sikayatvar.com 

Den primære kilde for vores netnografiske undersøgelse var forbrugersiden Sikayetvar.com. Her 

mødes tyrkiske forbrugere i et online forum for at klage over diverse virksomheder, produkter, 

servicer etc., hvis de føler utilfredshed med nogle af disse. Denne side var valgt fordi, at der er 

rigtigt meget data om især de to største kæder i Istanbul, Jatomi og Macfit. Desuden kunne vi se 

nogle tendenser i forbindelse med at forbrugerne klagede over mange af de samme ting.  
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Rent teknisk gik vi simpelt til værks i vores dataindsamling. Vi indsamlede 100 klager ind fra hver 

af de to største kæder i Istanbul startende fra 2. April 2016 og tilbage. Desuden samlede vi også 

data ind fra to mindre kæder i Istanbul, Hillside Club og Zone, men her var der dog meget få 

klager. Kozinet skriver, at man i netnografiske undersøgelser både kan gøre brug af kvantitative 

undersøgelsesmetoder og systemer som Surveymonkey og SurveyPro eller kvalitative interviews 

eller fokusgrupper. Det hele afhænger af hvordan man designer sin undersøgelse: 

 

“Many research methods are complementary with ethnography (…)  It attaches it self to and 

incorporates  a vast variety of different techniques and approaches. (…) one research method 

cannot be inherently superior to another research method”   

(Kozinet 2009:42) 

 

I lyset af det ovenstående besluttede vi os derfor for at behandle og bruge den samlede data på 

flere måder. Vi læste først alle de indsamlede klager igennem og delte dem ind i følgende 

kategorier: 

• Faciliteter og redskaber (klager over manglende faciliteter eller redskaber og 

funktionaliteten af disse) 

• Abonnement og medlemsbetingelser (herunder tænkes der på priser, bindingsperioder, 

klager vedrørende automatisk fornyelse af abonnement etc.) 

• Personale (personalets viden og adfærd) 

• Kommunikation (vildledende informering af kunder, manglende løsning af problemer2) 

• Udvalg (udvalget mht. holdundervisning eller personlig træning) 

• Rengøring og hygiejne (rengøring af redskaber og omklædningsrum) 

 

Efter at have delt alle klager ind i kategorier lavede vi dernæst en kvantitativ grafisk fremstilling af 

hvad forbrugerne klagede mest over. Tre grafer blev produceret; ét der viser klagestatistik for alle 

fire fitnesskæder, og ét for hver af de to største kæder, Macfit og Jatomi. Herudover blev nogle af 

de indsamlede klager brugt kvalitativt. De vil blive oversat til dansk og brugt i en dybere kvalitativ 

analyse (i form af citater i specialet) som backup til både den primære undersøgelse og til det 

grafiske. Formålet ved at lave denne todelte fremgangsmåde er, at de kan komplementere 

hinanden og vores primære undersøgelse.   

 

																																																								
2 Her tænkes der på virksomheden lover at løse et problem kunden har, men at dette i praksis ikke sker. 
Eksempelvis har en kunde bedt om at få sit medlemskab sat i bero (for 50tl/måned), da kunden skulle til 
udlandet i to måneder. På trods af at fitnesscentret har sagt god for denne forespørgsel blev kunden dog 
fratrukket det fulde beløb for sit medlemskab i denne periode (130tl/måned). 
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2.7 Litterature review 
 
Yderligere, havde den sekundære data til hensigt at bidrage med relevant information i form af 

akademiske publikationer vedrørende forbrugerkultur og marketing, med målet om at styrke vores 

viden på fitnessmarkedet i Tyrkiet. Derudover, inddragede vi løbende internetartikler og 

pressemeddelelser med fokus på den nuværende status i det tyrkiske fitnessmarked, samt nye 

udviklinger – både i Danmark og i Tyrkiet.  

Endvidere, bestod vores sekundær data også af relevant virksomhedsdata fra fitness 

virksomhedernes egne internet hjemmesider, samt økonomiske rapporter fra internationale 

institutter med fokus på potentialet af det tyrkiske fitnessmarked.  

Formålet med den sekundære data har været at opnå et indblik i eksisterende og nye trends og 

forbrugsmønstre blandt tyrkiske fitnessforbrugere, samt et overblik over det eksisterende 

fitnessmarked, og potentialet i dette. Grundet vores kendskab til det tyrkiske sprog har vi, udover 

danske og engelske kilder, også inddraget tyrkiske kilder, med det formål at besvare 

problemformuleringen bedst muligt. 

 

2.8 Kildekritik 
 
Fravalg af fokusgruppe 
 
Vi havde til hensigt at opsætte en fokusgruppe sideløbende med vores kvalitative interviews, men 

fandt dette for at være en vanskelig størrelse grundet vores tidsrestriktion i Istanbul, hvorfor vi 

gjorde et bevidst valg om at fokusere på de kvalitative interviews som den primære data.  

Dog havde vi i mente, at det kunne havde været en mulighed at opstille en eventuel fokusgruppe 

efter de individuelle interviews var overstået, men måtte erkende at tidspresset og enkelte  

udfordringer vi stødte på i vores første dybdegående interviews betød, at vi måtte se bort fra ideen.  

 

Årsagerne til dette var følgende: 

• Vi havde ikke tid til at opstille en fokusgruppe mens vi var i Istanbul, hvor alle kunne være 

under samme tag på samme tidspunkt. Med den korte tid vi befandt os i Istanbul, mente vi 

ikke, at vi kunne overbevise vores respondenter til at deltage i en fokusgruppe, hvor 

udbyttet kunne have haft en tilfredsstillende dybdegående karakter. Dette problem kunne 

muligvis have været forbigået, hvis vi havde kontaktet de intenderede deltagere inden 

rejsen til Istanbul. 
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• Yderligere mente vi, at interviewguidens semistrukturerede karakter ville tilbyde en 

fordelagtig diskussion i forhold til spørgsmålene vedrørende det tyrkiske fitnessmarked.  

Men vi forudså dog, at de intime og personlige spørgsmål vedrørende deltagernes behov, 

tanker og erfaringer ikke ville blive diskuteret tilstrækkeligt. Denne antagelse blev først 

bekræftet, efter vi havde overstået de første dybdegående interviews, hvor det viste sig 

overraskende besværligt for os, at få respondenterne til at dele deres erfaringer, tanker og i 

sidste ende vinde deres tillid. Denne barriere blev overvundet i de individuelle interviews, 

men vi mente samtidig ikke, at vi kunne formå at overføre succesen til en eventuel 

fokusgruppe. 

• I forlængelse af forrige punkt, ville vores eventuelle fokusgruppe bestå af hovedsageligt 

mandlige respondenter og blot en enkelt kvinde. Vi mente ikke, at kvinden ville eller kunne 

åbent dele sine tanker, behov og erfaringer i selskab med fremmede mænd, hvorfor det 

ville skade fokusgruppen formål. 

• Ydermere opstod en barriere mens vi var i Istanbul, som gjorde det endnu sværere at lave 

en fokusgruppeundersøgelse. Desværre blev Tyrkiet ramt af to terrorangreb, det ene i 

Istanbul, hvilket gjorde at folk var mere forsigtige med at eksempelvis at bruge offentlig 

transport eller generelt færdes udenfor. Dette gjorde, at vi praksis ikke ville kunne få folk til 

at tage rejsen til et fælles mødested for at lave en sådan undersøgelse.  

 

Kritik af respondenter 

Det var blot muligt at interviewe to kvinder i vores interviews, og vi fandt det ekstraordinært 

besværligt at opsætte interviews med andre kvinder. Dette var et punkt vi havde haft i tankerne i 

forberedelsesfasen, men formåede ikke at forbigå barrieren, hvor to mandlige interviewere ønsker 

at vinde indsigt i en fremmed kvindens tanker, behov og erfaringer. Den ene af de interviewede 

kvinder var endog familiemedlem med den ene af interviewerne, hvor vi også stødte på nogle 

udfordringer grundet kønsforskellen. Til sammenligning var interviewene med mændene langt 

mere afslappede. 
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Overvejelser om mulige forbedringer 

Til trods for at vi formåede at tilegne os interessant og værdifuld data på området mener vi dog, at 

følgende parametre kunne tilbyde skarpere og mere dybdegående data: 

1) Vores tyrkiske baggrund viste sig at være et vitalt værktøj i interviewene med henvisning til 

etableringen og udførelsen af disse, men vi stødte på diverse udfordringer hos vores kvindelige 

deltagere. Disse udfordringer kunne overvindes eller overkommes lettere, hvis vi havde en 

kvindelig partner med tyrkisk baggrund i projektet, som kunne afholde interviewene med de 

kvindelige deltagere samt opsætte flere end de to kvindelige interviews vi opnåede.  

2) Derudover, kunne et eventuelt samarbejde med en uddannelsesinstitution eller lignende gøre 

hele interviewprocessen mere strømlinet og planlagt. Her kunne samarbejdspartneren gøre brug af 

dets netværk og kontakte deltagere til interviewene, som ville være indforstået med interviewemnet 

fra start. Dermed ville deltagerne være endnu mere villige til at diskutere de dybdegående og 

personlige spørgsmål under forløbet.  

 

3.Teori 

Specialets formål er at undersøge hvorvidt det tyrkiske marked, nærmere betegnet Istanbul, er 

modtageligt for et Fresh Fitness lignende koncept. I den forbindelse ligger vores teoretiske fokus  

indenfor CCT. Teorier inden for denne disciplin kan være med til at forme en slagkraftig 

marketingsstrategi, som i sidste ende kan sikre konceptets position inden for markedet. Derfor 

lægger vi først ud med at beskrive Arnould og Thompsons tanker omkring CCT.I CCT ses forbrug 

ikke bare som en handling man foretager sig for at imødekomme fysiologiske eller fysiske behov. I 

stedet studeres forbrug ud fra dets symbolværdi. Forbrug kan eksempelvis udsende symbolværdi i 

forbindelse med individuelle/kollektive identiteter, kulturer m.m. 

 

Ifølge Arnould og Thompson kan CCT bedst beskrives som et forsøg på at begrebsliggøre kultur 

som et produkt af erfaringer, meninger og handlinger. Sagt på en anden måde, fokuseres der i 

CCT på markedspladsen, forbrugernes handlinger og kulturelle betydninger. 

De produkter som markedet tilbyder, og de idealer eller livsstile som markedet spreder (bl.a. 

igennem mainstream medier) har central betydning i CCT. Det er disse produkter som forbrugere i 

sidste ende konsumerer, og som udsender den førnævnte symbolværdi. 

Disse produkter konsumeres af forbrugere i håb om at opnå de førnævnte idealer, eller for at følge 

en bestemt livsstil	(Arnould & Thompson 2005:869). 

Forbrugeren har selvsagt en kæmpe rolle i CCT. Markedet præsenterer forbrugerne for en bred 

vifte af ressourcer, som de kan bruge i deres identitetsdannelse. Men disse ressourcer ville ingen 
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betydning have uden forbrugerne. Det er nemlig forbrugerenes evne til fortolke og evne til at danne 

meninger, som giver produkterne symbolværdi. Forbrugerene er fortolkende agenter: 

 

“Consumers are conceived of as interpretive agents whose meaning creating activities range from 

those that tacitly embrace the dominant representations of consumer identity and life- style ideals 

portrayed in advertising and mass media to those that consciously deviate from these ideological 

instruction” 

(Arnould & Thompson 2005:874) 

 

Forbrugerne influerer ikke kun produkternes symbolværdi. De influerer også deres medforbrugere. 

Således kan man snakke om kollektive identiteter af forbrugere, der eksempelvis deler det samme 

syn på kropsidealer eller som følger en bestemt livsstil, og hvor man influerer hinanden. Et andet 

eksempel kunne være trendsættere eller early adopters der influerer andre der følger dem.  

Kultur er ikke en homogen størrelse hvor folk har samme meninger, værdier og motiver. Ifølge 

CCT er kulturen derimod en heterogen størrelse hvor mennesker har forskellige værdier og 

meninger. Som en naturlig udvikling af dette bruger mennesker forbrug til at kommunikere disse 

værdier og meninger ud til omverdenen – hvad enten det er for at signalere et tilhørsforhold til en 

bestemt referencegruppe eller for skille sig ud fra mængden. 

 

Kernen i CCT er ideen om at forbrugeren søger mening i livet gennem de genstande han eller hun 

omgiver sig med. Dette vil sige at forbrugeren igennem de handlinger og erfaringer han eller hun 

gør, individuelt eller sammen med andre, stræber efter en identitetsdannelse.  

I forbindelse med CCT bør især et begreb fremhæves; ”Selvet” eller ”Self-concept”. Selvet er det 

syn individet har af sig selv mht. kvaliteter han eller hun besidder eller ønsker at besidde. Disse 

kvaliteter kan eksempelvis være i forhold til uddannelsesmæssig baggrund, køn, kropsidealer eller 

sociale kvaliteter.  

Hertil kommer det reelle selv / ”actual self”, som refererer til individets egen realistiske fortolkning 

af sig selv mht. de kvaliteter som individet besidder eller ikke besidder. Ideal selvet / ”Ideal self”, er 

den version af individets selv som han eller hun gerne vil opnå(Solomon 2013:188-194).  

 

Man kan sige, at CCT ser forbrug som et middel til at nå netop denne ideelle forestilling af selvet – 

hvad enten det er at opnå en veltrænet og trimmet krop eller noget andet. Et individ kan have 

multiple ”selfs” - alt afhængig af konteksten kan individet have adskillige identiteter som en 

familiefader, en CEO eller en fitness-freak. Ifølge Arnould og Thompson, er der indenfor CCT 4 

undersøgelsesområder: 
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Identity Projects 

I identitetsprojekter ses forbrugerne som værende identitetssøgere og identitetsdannende. Denne 

identitetssøgen eller dannelse sker igennem markedets tilbudte varer som kunden efter eget frie 

valg forbruger for at tilfredsstille ”selvet” – for at opnå det forestillede ideelle selv.  

Ifølge Arnould og Thompson er disse identitetsprojekter drevet af et ønske om at opnå et bestemt 

mål. Eksempelvis kunne det være for at få accept fra omverdenen eller for at være en del af et 

større fællesskab. Netop ønsket om individuel eller kollektiv accept kan drive individet til at kopiere 

samme forbrugsmønstre som dem individet søger accept hos.  

Sportsfans kunne være et glimrende eksempel på dette. En person, der bærer en spillertrøje eller 

andet merchandise der tilhører et bestemt sportshold, kan have et mål eller ønske om at opnå 

accept fra medfans. Denne handling kan derudover også tolkes, som denne forbrugers ønske om 

at vise sin identitet til omverden – at han er fan af et sportshold(Arnould & Thompson 2005:871). 

 
Market Place Cultures 

I denne gren af CCT ses forbrugere som en kulturskabende størrelse. Selve forbruget ses som det 

der ”binder” kulturen sammen. Det at forbruge et bestemt brand eller en bestemt type af produkt 

kan ifølge denne gren af CCT udmønte sig i skabelsen af en kulturel størrelse.  

En fælles interesse for at konsumere et brand på en bestemt måde kan lede frem til sådanne 

fællesskaber. Mange studier har blandt andet studeret Harley Davidson, og hvordan forbrugernes 

relation til dette brand har skabt en Harley Davidson kultur med fælles værdier, normer, ritualer og 

holdninger – et Harley Davidson Community. I den forbindelse bør referencegrupper også 

nævnes. Disse udgøres af personer eller grupper, der har indflydelse på andre personers 

interesser, holdninger og købsadfærd. Herunder er der grupper som individet gerne ser sig en del 

af (positiv referencegruppe) og grupper som individet distancerer sig fra (negativ 

referencegrupper). 

 

Eksempelvis kan det førnævnte Harley Davidson fællesskab for dets medlemmer karakteriseres 

som en positiv referencegruppe – eller et brand fællesskab. Men ifølge denne gren af CCT kan der 

i disse forbrugsskabte kulturer eksistere flere subkulturer. En af disse subkulturer kan virke som en 

negativ referencegrupper for andre subkulturer. Altså kan der være uoverensstemmelser i blandt 

subkulturene bl.a. i forhold til værdier, normer eller i forhold til hvordan brandet/produktet skal 

forbruges. 
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The Sociohistoric Patterning of Consumption 

Her undersøges de sociale og sociologiske influenser på forbrug. Det store spørgsmål er hvad 

social klasse, etnicitet, kønsroller m.m. har af indflydelse på forbrugsmønstre. Inden for dette felt af 

CCT bliver forbrugere opfattet som mennesker der er begrænset af deres sociale roller i 

samfundet. Blandt andet har familien en central rolle; sociale relationer som disse undersøges for 

deres virkning på forbrugeradfærd. Ifølge Arnould og Thompson påvirkes forbrug af hvorvidt man 

eksempelvis kommer fra arbejderklassen eller fra højere lag i samfundet (Arnould & Thompson 

2005:874). 

Kvinder forbruger på en bestemt måde, mens mænd forbruger på en anden måde. Altså er 

hypotesen inden for dette felt af CCT, at forbrug er kønsbestemt. Det samme skel laves i 

forbindelse med etnicitet eller religion; forbrugere med en bestemt etnicitet eller religion forbruger 

på en måde, mens forbrugere af en anden etnicitet eller religion forbruger på en anden måde.  

 
Mass-Mediated Marketplace Ideologies and Consumers’ Interpretive strategies 

Det centrale spørgsmål er her: hvilke signaler sender markedet og mainstreammedierne omkring 

forbrug, og hvordan fortolkes disse af forbrugerne? Hovedideen i denne del af CCT er, at 

mainstream medier udsender bestemte forbrugerideologier ud. 

Forbrugernes rolle er her den fortolkende rolle. Man undersøger hvordan forbrugere tolker 

budskaber omkring bl.a. kropsidealer eller livsstilmønstre. Vælger forbrugerne at tage disse 

ideologier til sig? Eller vælger de bevidst at gøre oprør mod dem? Med andre ord kan man sige, at 

markedet kommunikerer en række identitetsprojekter, og at forbrugerne tager stilling til dem.   

 

Inden for dette felt af CCT lægges der stor vægt på markedskommunikationen; hvordan 

kommunikeres disse identitetsprojekter ud til forbrugerne? Ifølge Arnould og Thompson, vil 

markedet forsøge, at guide forbrugere hen imod en bestemt måde at leve på. Ligesom 

indretningen af supermarkeder, der er strategisk udformet for at guide kunder mod bestemte 

produkter: 

 

 

“Just as a store layout can direct consumers’ physical movements through retail space, 

servicescapes have a narrative design that also directs the course of consumers’ mental attention, 

experiences, and related practices of self-narration.” 

(Arnould & Thompson 2005: 875) 
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Arnould og Thompson understreger, at disse fire undersøgelsesretninger inden for CCT på ingen 

måde kan adskilles fra hinanden. Der er ikke tale om klare afgrænsninger; tværtimod er der tale 

om diffuse grænser, og man kan endda argumentere for, at disse fire retninger til tider overlapper 

hinanden. Dette speciale vil eksempelvis hive fat i teoretikere og teorier der diskuterer både 

identitetsprojekter, market place cultures samt markedets og mainstreammediernes rolle i forbrug.  

 

3.1 Hvorfor det (forbruger)kulturelle fokus? 
Da specialet omhandler en implementering af et no-frills fitnesskoncept i en tyrkisk kontekst, kan 

det være nærliggende at spørge hvorfor der lægges så stor vægt på det (forbruger)kulturelle 

perspektiv. Hvorfor lægger fokus ikke hos marketingsstrategiske værktøjer, der tilbyder 

slagkraftige markedspenetreringsstrategier? I følgende afsnit besvares netop dette spørgsmål. 

 

De klassiske marketingsredskaber som pris, distribution, placering og produkt var på alene hånd 

ret effektive i en periode hvor den dominerende tanke var karakteriseret ved en envejstrafik, og 

hvor produkterne blev distribueret til forbrugere, der kunne forbruge disse. Men sandheden er nu, 

at forbrugertilfredshed er noget som kollektivt opbygges gennem en interaktion mellem forbrugere 

og producenter.  

Tænk bare i en fitnesskontekst, hvor det der forbruges ikke er et fysisk produkt men en service af 

en meget kompleks karakter, og hvor medlemmerne er i konstant interaktion med hinanden og 

med virksomheden.  Tænk på de forbrugere der kommer i fitnesscentret med vidt forskellige 

motiver. Nogle for at koble af fra en travl hverdag, nogle for at være sociale med venner o. lign., 

nogle for at  efterleve bestemte livsstile eller opnå en kropsbygning som de har set på TV eller i 

blade, og som de føler sig inspireret af. Vil det være muligt at forstå disse forbrugere gennem 

klassiske marketingsredskaber som eksempelvis segmentering? Måske til en hvis grad.  

 

Det er her det kulturelle perspektiv kommer ind i billedet. Som Peñalzola, Toulouse & Visconti 

skriver, så gennemsyrer kultur, forbrug og marketingsaktiviteter hinanden på måder, der potentielt 

kan gavne marketingsfolk. Det estimeres, at mennesker kun bruger 3 procent af deres liv på at 

forbruge hvorfor der argumenteres for, at man skal have et meget bredere syn på den rolle forbrug 

og produkter har i menneskers liv	(Peñalzola, Toulouse & Visconti 2012:240). 

 

Ved at forstå komplekse kulturelle fænomener igennem forbrugerkulturelle redskaber opnås en 

anderledes (og måske bedre) forståelse for forbrugerne. Med forbrugerkulturelle redskaber menes 

der her, at man eksempelvis igennem undersøgelsesmetoder som etnografi eller interviews 

interagerer med forbrugere og observerer dem for at få en anden forståelse af deres handlinger. 
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Denne forståelse giver ikke kun et bedre udgangspunkt når en marketingsstrategi skal udtænkes. 

Denne forståelse kan også åbne op for nye marketingsstrategiske muligheder: 

 

“Different techniques and modes of knowledge production not only reshapes marketing 

practitioners’ understanding of the market they are operating in but equally open up new 

opportunities for the product development, positioning and market communication. With a cultural 

mode of knowledge production (…) markets are primarily understood through the category of 

`cultural naratives’, which cut across product categories industries and nations” 	

(Peñalzola, Toulouse & Visconti 2012:239) 

 

Ydermere i vores tilfælde, hvor vi undersøger hvordan et Fresh Fitness lignende koncept vil kunne 

adopteres i en tyrkisk kontekst, er det kulturelle perspektiv særdeles vigtigt da omhandler et dansk 

koncepts marketingsmæssige adoptering i en fremmed kultur. Tænk bare på hvordan McDonalds 

adopterer sin menu i muslimske lande, eller når Starbucks tilføjer te til deres portefølje i markeder 

hvor der er en rig te-kultur - eksempelvis Tyrkiet eller Kina (Finans.dk 2012:1). Disse store 

virksomheder har formentlig undersøgt disse markeder ud fra et kulturelt perspektiv og adopteret 

deres marketingsstrategi herefter. Derfor er det kulturelle perspektiv et must at have med i 

overvejelserne, når et koncept, som kommer fra et marked, skal adopteres til et andet marked hvor 

andre kulturelle normer gør sig gældende: 

 

”Understanding the cultural make-up is the key to market success through intelligent adaptation to 

local contexts”	

(Peñalzola, Toulouse & Visconti 2012:79) 

 

Når det er sagt, er det vigtigt at man ikke ser marketing og kultur som to størrelser, der ligger langt 

fra hinanden. Tværtimod kan man sige, at kultur og marketing influerer hinanden, og at de i 

sammenspil med hinanden åbner op for nye muligheder. Man kan eksempelvis sige, at 

virksomheders aktiviteter ( fx marketing eller kommunikation) er bidragende elementer i 

udformningen af forbrugerkulturelle størrelser	(Peñalzola, Toulouse & Visconti 2012:394). 

 

At kultur og marketing egentlig ikke er så adskilte har vi også kunnet se personligt i vores 

marketingsforelæsninger, hvor vi tit er blevet introduceret til ideen om at et produkt ikke blot købes 

og forbruges for dets funktionalitet, men også det som produktet symboliserer. 
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For at opsummere, finder vi det i vores speciale nødvendigt at have størst fokus på det kulturelle 

perspektiv af flere grunde. For det første fordi at fitness er en kompleks størrelse hvor det kulturelle 

perspektiv bør inddrages for at forstå fænomenet i sin helhed. Og for det andet fordi vi i specialet 

beskæftiger os med at implementere et (dansk) fitnesskoncept i et marked der differentierer sig 

rent kulturelt. Når det er sagt ser vi samtidig ikke marketing og kultur som to adskilte ting. 

Tværtimod omfavner vi ideen om at disse er to størrelser der har indflydelse på hinanden, og at de 

i sammenspil med hinanden åbner op for nye muligheder. 

 

3.2 Forbrugerkulturelt fokus. 
På baggrund af foregående afsnit har vi valgt at kategorisere vores valg af teori i fire dele. Disse 

omhandler hhv. kropskultur herunder kropsidealer, og mainstream mediernes rolle (3.2.1), 

identitetsteorier (3.2.2), det sociale aspekt ved at dyrke fitness (3.2.3), og Vargo & Lusch’s Service 

Dominant Logic for Marketing (3.2.4). I den forbindelse vil vi tage fat i prominente navne som 

Featherstone, Sassatelli, Dworkin, McCracken, Belk, Elliot, Cova og Maffesoli, hvis 

forbrugerkulturelle eller sociologiske tanker alle har relevans for specialet. Derudover vil en række 

anerkendte tyrkiske navne inden for CCT som Izberk-Bilgin, Sandikci, Üstüner og Yurdakul-Şahin, 

Atik og deres studier inddrages som mindre litteraturgennemgange. På den måde skabes 

relationen mellem det teoretiske udgangspunkt og det praktiske. 

 

3.2.1 Kropskultur, kropsidealer og mainstreammediernes rolle 

Hvorfor tager man i fitness? Rigtig mange ville mene, at målet for at tage fitnesscenter i bund og 

grund handler om et ønske om at ”transformere” kroppen – ønsket om at opnå en bestemt 

kropstype som man drømmer om eller altid har ønsket sig. 

I den forbindelse finder vi det særledes interessant at nævne begrebet ”body image”, som tilhører 

Featherstone(Featherstone 2010:194). Det billede som individet tror at andre har af den 

pågældende individs krop er det som Featherstone kalder body image. Hvordan opfatter andre min 

krop? Ser jeg veltrænet ud? Kunne være eksempler på spørgsmål et individ stiller sig selv for at 

afdække sit body image. Featherstone tager måske ikke fitness eller træning. Men han 

introducerer begrebet bodily maintenance, altså vedligeholdelse af kroppen. Han kæder dette 

begreb sammen med kosmetiske operationer for til sidst at diskutere om disse resulterer i et mere 

positivt body image og et bedre liv. Ikke desto mindre kan der argumenteres for, at målet for at gå 

til fitness kan være den samme som målet for få lavet kosmetiske operationer – en smukkere og 

veltrænet krop. Derfor argumenterer vi for, at det at gå til fitness hører under bodily maintenance.  
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Dette understreger Sociologen Roberta Sassatelli også i sin bog Fitness Culture, hvor hun bl.a. 

andet refererer til netop Featherstone og kalder fitnesscentre for:  

 

”(…) places where the body can be transformed in a specific way(…)” 

(Sassatelli  2014:36) 

 

Vi lever i en verden hvor bestemte måder at leve på anses for at være mere favorable end andre.  

Vi skal være slanke, sunde og måske endda veltrænede – disse er body images mange ønsker. 

Featherstones tese er, at mainstream medier (altså blade, tv kanaler, endda Hollywoord-film) 

producerer kropsidealer og livsstile som den brede befolkning ser op  til – omend disse måske i 

praksis er svære at kopiere (Featherstone 1982:23).Dworkin og Wachs nævner også samme 

fænomen. De beskriver hvordan næsten helt fedtfrie kroppe pryder forsiderne af blade, som læses 

af forbrugere. De beskriver hvordan disse billeder går igennem en forandringsproces inden 

publicering, hvor de manipuleres til en sådan grad så modellerne næsten ikke kan genkende deres 

egne kroppe, som står model til disse forsider(Dworkin & Wachs 2009:36). 

 

I en tyrkisk kontekst tages denne tese op af Üstüner og Holt. I forbindelse med deres studie 

beskriver de et billede af hvordan vestlige livsstile (Batıcı hayat tarzı på tyrkisk) konstrueres og 

leveres til tyrkiske forbrugere bl.a. igennem tyrkiske medier, jetsettere m.fl.:  

 

“The Batıcı lifestyle was co-constructed over time by an unspoken alliance forged among the 

Turkish media, corporations, and elite consumers, who have selectively culled and reinterpreted 

media, tastes, fashions, and ideas circulated from Europe and the United States to work in the 

local context” 

(Üstüner & Holt 2007: 46) 

 

Featherstones tanker om hvordan Hollywood er med til at kommunikere specifikke livsstile, 

identiteter o. lign. er blevet yderligere teoretiseret af Grant McCracken, som introducerede 

begrebet the Celebrity Endorser. Han definerer dette begreb som en person, der bruger sin status 

som kendt til at promovere produkter og brands: 

 

“the celebrity endorser is defined as any individual who enjoys public recognition and who uses 

this recognition on behalf of a consumer good by appearing with it in an advertisement.“ 

(McCracken 1989: 310) 
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Kendte personer har igennem deres optrædener i film, musik, sport eller i rampelyset generelt 

skabt et meget attraktivt billede af dem selv og deres livsstil (et selv), og dette skabte ”selv” er for 

mange af deres tilhængere noget der tilstræbes:   

 

“They are exemplary figures because they are seen to have created the clear, coherent, and 

powerful selves that everyone seeks” 

(McCracken 1989: 318) 

 

McCracken pointerer, at der skal store kommunikative overvejelser til, når man skal bruge en 

kendt personlighed til at ”endorse” sit brand. Der skal være et match imellem det som 

skuespilleren står for og brandet, samt den måde hele budskabet kommunikeres ud til forbrugeren 

på. I den forbindelse nævner McCracken source credibility-modellen og source attractiveness-

modellen, som er afgørende faktorer i den kommunikative del af celebrity endorsement. 

Source credibility-modellen refererer til om den kendte person er troværdig eller har en ekspertise 

omkring det promoverede produkt. Her tænkes der især på om forbrugeren finder den pågældende 

kendt som oprigtig, ærlig, pålidelig eller om den pågældende kendte person er en troværdig kilde 

med erfaring og viden om det promoverede brand. Source attractiveness-modellen refererer til 

hvor attraktiv den kendte person er. Med attraktivitet menes der hvor elsket/tiltalende og kendt 

forbrugere synes den pågældende kendte person er. Yderligere føjer McCracken lighed som en 

faktor: om forbrugeren ser en lighed mellem sig selv om den kendte.   

 

Dét som er afgørende for en succesfuld ”endorsement” er, at den kendte personlighed 

symboliserer nogle værdier som forbrugere kan identificere sig med. Disse værdier influereres af 

den kendtes status, køn, alder, personlighed eller livsstil. Det er disse værdier som gør den kendte 

brugbar i sammenspil med det promoverede produkt – også kaldet meaning transfer (McCracken 

1989: 310).  

McCrackens teori har været genstand for en del studier i tyrkisk forbrugerkulturkontekst. 

Eksempelvis har Yurdakul-Şahin & Atik et glimrende studie i feltet, hvor tyrkiske forbrugere er 

blevet studeret i forhold til både udenlandske og tyrkiske kendtes effekt, og dette har bragt sig 

nogle interessante pointer som er værd at nævne. En af de mere markante pointer vi har draget fra 

Yurdakul-Şahin & Atiks studie er deres tese omkring hvordan kendtes ideologier (hvis de har givet 

udtryk for dem) kan have af effekt på forbrug på godt og ondt:  
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“In addition to their physical and personality traits, celebrities may embody ideologies which are 

socially meaningful and desirable (or undesirable)” 

(Yurdakul-Şahin & Atik 2013:66) 

 

I forbindelse med ovenstående citat kan to store navne inden for den tyrkiske CCT-verden 

inddrages. Vi tænker her på Izberk-Bilgin og Sandikci samt deres teser omkring consumer 

resistence. Med consumer resistence refererer både Izberk-Bilgin (Izberk-Bilgin 208: 808) og 

Sandikci (Sandikci & Ekici 2008:215) til forbrugere, der afhængig af visse motiver ikke bruger 

bestemte produkter eller brands. Det ses tydeligst i Sandikcis studie hvor hun undersøger et 

fænomen, der på dansk kan oversættes til politisk motiveret brandafvisning (politically motivated 

brand rejection - PMBR). Her nævner hun blandt andet hvordan visse forbrugere undgår et tyrkisk 

colabrand, Cola Turka, da disse forbrugere forbinder brandet med ideologier og politiske 

holdninger som de ikke er tilhængere af (religiøs fundamentalisme og konservatisme). 

 

Body image, kropslig tranformation eller bodily maintenance og mainstream mediernes rolle i 

(blandt andet igennem celebrity endorsers) giver anledning til flere interessante 

tankeeksperimenter i forbindelse med specialet.  Har medierne en rolle i tyrkisk fitnesskultur? 

Tager det tyrkiske folk til fitness for at opnå et mere positivt body image? Er denne form for bodily 

maintence en måde folk booster deres selvværd på?  

 

Disse er blot nogle af de spørgsmål som ovenstående studier lægger op til, og derfor er de i 

opgavens sammenhæng vigtige referencer, som vi vil vende tilbage til. Ydermere giver Yurdakul-

Şahins, Izberk-Bilgins og Sandikcis studier også anledning til nogle vigtige teoretiske og praktiske 

overvejelser. 

 

3.2.2 Identitetsteorier 

Er det at eje et fitnessmedlemskab en måde hvorpå man viser sin identitet til omverdenen på? 

Som skrevet tidligere er der inden for CCT en tradition for at se forbrug som noget 

identitetsskabende. Dvs. når individet tager ejeskab i ”noget” (tøj, accessories, medlemskaber eller 

noget fjerde), spiller dette ”noget” en kontribuerende faktor i skabelsen af den pågældende individs 

identitet. Et fitnessmedlemskab kan betyde, at man er fitnessfreak. Hvis man derudover har 

spandevis af proteinpulver samt en masse håndvægte er man pludselig opfattet som en 

bodybuilder. Forbrug påvirker eller skaber altså identitet og vice versa. 
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I den forbindelse kan Russel Belk nævnes. Han lægger sig netop meget op ad de ovenævnte 

identitetsprojekter. Ifølge Belk skal man først få en forståelse for de betydninger forbrugere 

attribuere til deres ejendele før man kan forstå forbrugernes adfærd. Han store tese er:  

 

”Our possessions are a major contributor to and reflection of our identities” 

(Belk 1988:139) 

 

Her fortæller Belk, at de ejendele vi ejer reflekterer og influerer vores selv – eller for at bruge  

Belks term, ”Extended self”. ”To extend” betyder at udvide (noget), og Belks pointe er netop, at vi 

igennem ting vi tager i ejerskab udvider vores ”selv” (Belk 1988:145). Vi ”udvider” ikke kun vores 

selv igennem eksempelvis beklædning, smarte telefoner eller dyre ure.  Vi udvider også vores selv 

igennem de menneskelige relationer vi skaber og igennem de grupper vi tilhører. Kropslige dele 

kan også udvide vores selv – tænk bare på hvad en veltrænet overkrop kan have af effekt på 

personer. I en tyrkisk forbrugerkulturkontekst kan man her nævne Sandikci og Coskuner, der i 

deres et studie beskriver hvordan visse tyrkiske forbrugere baserer deres tøjvalg på at det 

udstråler social status (Coskuner & Sandikci 2004:287). Efter Belks termer kan man sige at disse 

forbrugere ”udiver” deres social status igennem deres tøjvalg. 

 

”The extended self” findes i forskellige niveauer; udover det individuelle niveau er der tre andre 

niveauer, med hvilke vi udvider vores identitet - familie-, samfunds- og gruppeniveau (Solomon 

2013:200). I forbindelse med gruppeniveauet understreger Belk, at ejendele også kan 

symboliserer et tilhørsforhold til en gruppe.  Selv tatoveringer, øreringer eller hårstil kan 

symbolisere et ønske om at tilhører en bestemt gruppe. 

 

En anden af Belks anerkendte teorier går på, at det at ”dele noget”  kan forme og styrke 

fællesskaber: 

”Sharing, whether with our parents, children, siblings, life partners, friends, coworkers, or 

neighbors, goes hand in hand with trust and bonding.” 

(Belk 2010: 717) 

 

Belk tager udgangspunkt i familien.  Det at bo under samme tag og det at nyde aftensmaden 

sammen skaber ifølge Belk et større sammenhold. Men Belks tese kan også bruges i forbindelse 

med andre former for fællesskaber; fordi en af drivkræfterne bag det at dele noget er ønsket om at 

være en del at et større fællesskab. At komme ind i en særlig inderkreds af mennesker kunne 

eksempelvis være en motivation for at dele.  
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Brandfællesskaber er her et glimrende eksempel. De er defineret ved en gruppe af mennesker, der 

enten deler en fælles affektion for brandet, eller som ejer et produkt af brandet. Disse mennesker 

”deler” altså noget som gør dem til en del af et større fællesskab.  

 
Ligesom Belk har Richard Elliot fokus på individers identitetsprojekter. Elliots fokus lægger på 

gruppen i forhold til individet. En af Elliots pointer er, at individet ”bruger” sin krop som et 

udstillingsvindue for sin identitet. Individets valg af f.eks. tøj, smykker eller anden beklædning  er 

en måde hvorpå individet udtrykker sit selv på – ”the embodiet selv”.  

I forhold til gruppen er Elliots tese, at denne "embodiet selv” er en måde hvorpå individet ”viser” sin 

relation og sit engagement til den gruppe eller det fællesskab individet ønsker at være en del af. 

Disse fællesskaber kalder Elliot ”communities of practice”, og i disse har medlemmerne en 

særdeles vigtig betydning. I disse der kræves stort engagement af medlemmerne. Det er nemlig 

dette engagement, der tilføjer fællesskabet sin ”mening”.  Samtidig er disse fællesskaber med til at 

”forme” den individuelle identitet. Yderligere lægger Elliot vægt på, at det der binder fællesskabet 

sammen er det fælles repertoire som medlemmerne har. Der kan være ritualer, historier, minder, 

ord eller symboler etc. (Elliot 2004:133ff).   

 

Vi er alle medlemmer af de såkaldte ”communities of practice”. I langt de fleste tilfælde tilhører vi 

endda flere fællesskaber. Nogle af disse fællesskaber kan være mere afgørende for vores identitet 

end andre, og dette opsummeres meget præcist af Elliots selv i følgende citat (Elliot 2004: 133). 

Her vil vi endnu engang fremhæve Sandikci og Coskuner, der beskriver hvordan tyrkiske 

forbrugere igennem deres tøjvalg prøver at imponere andre igennem deres tøjvalg. Disse andre 

kunne eksempelvis være en gruppe som forbrugeren ønsker at være en del af:  

 

“Independent of their age, gender and cultural capital our informants told us that they want to 

appear in new outfits in social occasions where they want to impress the group they will appear in“ 

(Coskuner & Sandikci 2004: 287) 

 

En anden spændende dimension i Elliots studier er hans syn på brands kontra socialisering. Elliot 

mener, at for at et brand opnår størst muligt succes, må dets budskab fortolkes og forhandles i en 

social sammenhæng af forbrugere.  Elliot lægger især vægt  på vigtigheden af at det som brandet 

tilbyder (produktet eller servicen) forbruges i en social sammenhæng. Med andre ord;  hvis et 

produkt eller en service forbruges i en social sammenhæng, øges chancerne for at 

brandets/konceptets accept blandt forbrugere.  Denne dimension af Elliots tanker er interessant i 

forbindelse med opgaven.  
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Relevansen ligger i at fitnesscentre tilbyder rige muligheder for social interaktion både før, efter og 

samtidig med man dyrker sport. Tænk bare på hvordan fitnessforbrugere deltager i 

holdundervisninger, deler træningsmaskiner, interagere i omklædningsrum eller hjælpes ad ved 

visse øvelser.  

 

Begreber som the extended self og the embodiet self  vil således være særledes interessante at 

arbejde videre med i specialet. Ydermere kunne Elliots tanker omkring det sociale aspekt samt 

Belks sharing også danne ramme om spændende teoretiske overvejelser i specialet. I det 

kommende afsnit graver vi lidt dybere i netop det sociale aspekt.   

 

3.2.3 Fitness – et socialiseringsredskab? 

I de foregående sider har vi introduceret flere navne inden for CCT og deres teoretiske bidrag. 

Disse navne forsøger på hver deres måde at forklare hvorfor vi ”forbruger” på den måde vi gør. Ud 

fra vores tolkninger af de udvalgte teoretikere og teorier ser vi to grundlæggende 

motivationsfaktorer. Individualismen har gjort sit indtog på bekostning af kollektivismen i den 

globaliserede senmoderne tidsalder, som mange mener vi stadig er en del af.  Forbrug kan være 

motiveret af en stræben på at imødekomme behov af individualistisk karakter. Det handler ”mig, 

mig, mig” og hvordan ”jeg” har det. 

 

Her kan vi passende igen nævne Featherstone’s body image, hvor egoet netop er i fokus.  Body 

image er det billede som individet tror, at andre har af den pågældende individs krop. Hvis individet 

tror, at andre ser ham eller hende som værende veltrænet eller slank,  vil individet formentlig tro 

det samme. Dette vil i sidste ende give et individuelt selvtillidsboost. Det samme kan ses hos 

Rusell Belks extended self.  Belk fortæller selv hvordan en uniform eller et trofæ kan  påvirke os til 

at tro at vi kan være anerledes (måske bedre).  En stræben efter at ”udvide” selvet i form af en 

veltrimmet og stærkere krop kan være et individuelt mål og en motivationsfaktor, der driver 

individer mod fitnesscentret.  

 

Altså kan motivationen for at tage at dyrke for nogle forklares ved ønsket om at opfylde en række 

individualistiske mål – eksempelvis ønsket om at opbygge en stærk krop eller ønsket om at 

opbygge selvtillid el.lign. Ønsket om at ”vise” sin unikke og individuelle identitet til omverdenen 

kunne være et andet motiv for at tage i fitnesscenter  (jævnfør Elliots pointe om at individet 

”bruger” sin krop som et udstillingsvindue for sin identitet) . Det kunne eksempelvis være ønsket 

om at fremvise sin stærke bodybuilderkrop eller sin smukke slanke og velformede krop.  
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Imidlertid er der også dem der mener, at der udvikler sig et paradoks i denne individualismens 

tidsalder. Blandt disse er Maffesoli og Bernard Cova. Maffesolis tese er, at individualismens 

tidsalder har nået sin ende. Den stærke individuelle identitet er på tilbagetog, og i stedet søger 

individer mod fællesskaber som er med til at definere individers identiteter. Altså definerer individet 

sin identitet igennem de fællesskaber individet tilhører (Maffesoli; 1996: 76). 

 

Et af drivkræfterne bag denne søgen efter fællesskaber er det sociale aspekt. Mennesket ønsker 

at socialisere sig, og definerer sig selv igennem de sociale relationer han eller hun har. I den 

forbindelse introducerer Maffesoli sin teori om neostammer. Maffesoli  ser neostammer som 

værende essentielle for mennesket, fordi at disse fællesskaber er med til at skabe meningen med 

livet for individet. Endvidere beskriver han neostammer som fællesskaber der blandt andet bygger 

på fælles interesser. Et af de mere markante ting som Maffesoli påpeger er, at individer kan indgå i 

flere fællesskaber, og have flere forskellige roller afhængig af hvilket fællesskab personen befinder 

sig i : 

 

The person (persona) plays roles, both within his or her professional activities as well as within the 

various tribes in which the person participates. The costume changes as the person, according to 

personal tastes (sexual, cultural, religious, friendship), takes his or her place each day in the 

various games of the theatrum mundi. 

(Maffesoli1996:76) 

 

Afgørende er det at individet får accept og anerkendelse af de andre medlemmer af neostammen. 

En måde hvorpå denne accept kan ske er ved at efterligne andre medlemmer i deres tøjvalg eller 

kropsbygning. Således beskriver Maffesoli æstetik som værende en måde hvorpå man viser sin 

tilknytning til neostammen. Han beskriver hvordan tøjstil eller hårstil eksempelvis kan være limen 

der binder fællesskabet sammen. Maffesoli neostammer være en interessant teori at tage op i 

forbindelse med den tyrkiske fitnesskultur og fitness generelt, hvor forbrugere samles om samme 

interesse, går i nogenlunde samme beklædning, og endda i visse tilfælde socialiserer sig. 
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Ligesom Maffesoli nævner Bernard Cova, at der er et stigende ønske om at indgå sociale 

fællesskaber. Cova mener, at dette ønske udspringer af postmodernismens individualisme, som 

har skabt et paradoks:  

 

”Postmodernity can therefore be understood as a period of severe social dissolution and extreme 

individualism. But, attempts at social recomposition can also be glimpsed: the individual who has 

finally managed to liberate them from archaic or modern social links is embarking on a reverse 

movement to recompose their social universe (…)” 

(Cova 1997: 300)  

 

Kort sagt accepterer Bernard Cova ideen om at den senmoderne æra har medbragt et ønske om 

stigende individualisering; et ønske om at være ”fri” for traditionelle sociale ”links” eller kontakter. 

Cova illustrerer sin pointe på glimrende vis ved at bruge noget så banalt som indkøb som 

eksempel.  Nu til dags kan man bestille det meste hjemmefra og få det leveret lige til døren. Man 

kan altså være ”fri” for social kontakt selv ved indkøb(Cova 1997: 300). Men Bernard Covas 

hovedpointe er en hel anden. Ifølge Cova medfører den stigende individualisering et ønske om at 

kompensere – et ønske om at skabe social kontakt og heri ligger paradokset. Forbrug spiller en 

nøglerolle i denne paradoksale søgning efter social kontakt. 

 

Cova mener, at produkter og services ikke alene købes for deres funktionelle værdi. For individer 

som netop søger denne manglende sociale kontakt købes produkter og services for det som Cova 

kalder ”linking value”. 

 

 

Linking value refererer til produktets evne til at ”skabe” social kontakt eller bringe personer 

sammen. Det skal ikke forstås som om, at denne “linking value” skabes fra producentens 

side(Cova 1997: 307). Tværtimod er det den mening som forbrugerene attribuere til produktet, der 

giver produktet denne værdi. Udover ”linking value” nævner Bernard Cova ”linking places”.  Ifølge 

ham selv indgår eksempelvis hoteller, barer eller restauranter i denne kategori: 

 

“This is the move certain service companies are trying to make: through the creation of linking 

places they try to participate in the (re)construction of social links” 

(Cova 1997: 313) 
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”Linking places” er altså steder hvor man åbent kan finde nye bekendtskaber eller holde kontakten 

til andre man allerede kender. Som nævnt tidligere tilbyder fitnesscentre rige muligheder for social 

interaktion både før, efter og samtidig med man dyrker sport – i hvert fald i en dansk kontekst. I en 

dansk kontekst kan man altså argumentere for at fitnesscentre er et ”linking place”. Spørgsmålet er 

bare om det samme gælder i tyrkisk kontekst? 

 

Covas teser ligger sig tæt op ad Russel Belks teori om at ”dele noget”. Som skrevet tidligere 

dækker denne teori over det at man deler noget andre (et produkt, et brand, en service etc.). Ifølge 

Belk er motivationen for at dele et ønske om at opretholde, forstærke eller skabe nye sociale 

relationer til andre. Cova vil formentlig mene at denne motivation kan realiseres nemmest ved at 

dele noget der har en så stor ”linking value” som muligt.  

I en fitness-kontekst bør vi her nævne en specifik del af Fresh Fitness konceptet i Danmark. Trods 

sin relative korte levetid nåede Fresh Fitness at erobre store markedsandele.  Fresh Fitness’  

aggressive erobring af markedsandele kan kædes sammen deres ”dele-medlemskaber” som var 

unikt på markedet på daværende tidspunkt. For relative små penge kunne man købe et såkaldt 

”black-label” medlemskab, der gjorde at man kunne tage en hvilket som helst ven med gratis i 

centret. Altså kunne man som ejer af et sådant medlemsskab skabe, opretholde, eller styrke 

sociale relationer til andre (venner, familie, kærester etc.).  Måske så Fresh Fitness, at der var et 

segment hvis motivation for at tage i center netop var af social karakter? Kunne man forestille sig, 

at der er et lignende segment på det tyrkiske fitnessmarked? 

 

 

3.2.4 Service Dominant Logic for Marketing 

Som skrevet i introduktionen vil dette speciales teoretiske fundament hvile på en hybrid mellem 

ovennævnte CCT-teorier og marketing. Som et mellemled mellem CCT og marketing har vi valgt 

Vargo og Lusch’s Service Dominant Logic for Marketing. Ifølge Vargo og Lusch har marketing 

traditionelt set haft et fokus på enten det rent økonomiske eller produktmæssige, men fra 

1980’erne og opefter åbnedes der for nyere paradigmer inden for marketing. I stedet for at 

fokusere på det økonomiske og produktmæssige var fokus mere på det serviceorienterede. Det er 

heraf den service dominerende logik udspringer fra Ifølge Vargo & Lusch (Vargo & Lusch 

2004:1ff).   

 

 

 



	 34	

På trods af at vi har gjort plads til Service Domintant Logic (SD-logic) i vores teoriafsnit skal det 

dog understreges, at Vargo og Lusch ikke ser denne størrelse som en egentlig teori. I stedet ser 

de på SD-logic som en størrelse der kan forbinde andre teorier eller logikker sammen (Vargo & 

Lusch 2007a: 32). På den måde vi tolker Vargo og Lusch’s syn på, så er SD-logic nærmest et 

paradigme eller en tankegang.  

 

Ifølge Vargo og Lusch ændres det traditionelle marketingssyn sig i SD-logic på mange punkter.  

Eksempelvis går man væk fra at fokusere på det såkaldte operand resources, håndgribelige 

produkter, til i stedet at fokusere på operant resources, som karakteriseres ved at være 

uhåndgribelige og dynamiske. Samtidig kritiserer Vargo og Lusch virksomheder, der hovedsageligt 

kun har fokus på at skabe værdi igennem det produkt det sælger. De argumenterer for, at man kan 

højne den samlede værdi ved at skabe værdi igennem service.  

Værdi skabes ikke igennem transaktioner mellem køber og sælger. Et brands værdi højnes 

derimod igennem de relationer man skaber til forbrugerne og samfundet generelt. I sidste ende 

beskriver Vargo og Lusch netop forbrugerne som medproducenterne af den værdi som 

virksomheden tilbyder(Vargo & Lusch 2004: 9).  

  

Derfor er et andet kendetegn som Vargo og Lusch tilfører SD-logic, at ”værdi” er noget der skabes 

igennem interaktion og dialog. Dette vil sige, at forbrugerne, producenterne og virksomheden 

igennem interaktion og dialog indgår i en værdiskabelse til fordel for alle parter	(Vargo & Lusch 

2007b:11). Denne idé med at man skaber værdi sammen som forbrugere og virksomhed kan til en 

vis grad relateres til fitnesscenen – i hvert fald hvis man mener, at et af ”værdierne” ved at tage i 

fitnesscenter er det sociale aspekt.  

 

Således nævner Sassatelli eksempelvis, at hun i sine studier har været vidne til hvordan 

personalet i visse fitnesscentre holder øje med nyligt indskrevne medlemmer og sørger for at disse 

ikke bliver ”holdt udenfor fællesskabet”. Sassatelli skriver endvidere at dette sociale aspekt i 

fitnesscentre er noget der skabes sammen:  

 

“Indeed sociability or sociable sociality in the gym does not come spontaneously; on the contrary, it 

is largely a result of collective work, performed by clients (…)  and by trainers” 

(Sassatelli  2014:36) 
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Selvom Service dominant logic for marketing har sit udspring fra marketingsfeltet kan denne 

tankegang således være særdeles brugbar inden for det (fitness)kulturelle. Ydermere bør det også 

nævnes, at SD-logic også har fået en anerkendelse med på vejen af  Eric J. Arnould.  

Arnould argumenterer således for at SD-logic kan være en naturlig allieret til CCT  og at de to 

tankegange supplere hinanden (Arnould 2006:1). Arnoulds anerkendelse har været en af 

grundende til at SD-logic er inddraget i specialet, da vi netop søgte en teori, som kunne binde 

CCT-og marketingstrådene sammen på en naturlig måde, og give opgaven et naturligt flow. 

 

4. Det tyrkiske (fitness) marked 
 
I dette kapitel har vi fokus på Tyrkiet som investeringsland og Istanbul som potentielt marked for et  

Fresh Fitness lignende koncept. I første del af kapitlet introducerer vi Tyrkiet og Istanbul som et 

potentielt marked for et no-frills koncept, hvor vi kigger på markedets attraktivitet. Dette gør vi ved 

at lave en makroanalyse - jf. PEST-analysen (Hooley, Piercy & Nicoulaud 2012: 56ff). Vi har 

inddraget PEST-analysen i opgaven da vi mener, at denne indeholder punkter der kan være  med 

til at forklare hvorfor forbrugere agerer som de gør. Her tænker vi især hvordan eksempelvis den 

politiske situation er en influerende faktor i de tyrkiske fitnessforbrugeres adfærd. Desuden er 

PEST-analysen valgt, da vi mener den giver et glimrende indblik i hvilken retning samfundet 

bevæger sig i; eksempelvis kan man i de sociokulturelle faktorer se nogle spændende trends 

indenfor sundhed og dyrkelse af sport samt mediernes rolle i den forbindelse, som alle er centrale 

elementer for den forbrugerkulturelle analyse der følger i kapitlet efter. I anden del af kapitlet 

graver vi dybere og kigger på mikroniveau; vi ser på fitnessmarkedet i Istanbul og vurderer på de 

potentielle muligheder inden for markedet.  

 

4.1 Hvorfor Tyrkiet? 

Hvorfor har vi valgt Tyrkiet og Istanbul som et muligt marked for et Fresh Fitness lignende 

koncept? Hvad gør dette marked så interessant? I denne del af opgaven argumenterer vi for vores 

valg af Tyrkiet og Istanbul som marked. Dette gør vi gennem PEST-modellens makroanalytiske 

tilgang. Vi mener, at denne vil være behjælpelig i en vurdering af Tyrkiet og Istanbul som marked 

for et no-frills fitness koncept. Heraf finder vi særligt de politiske og lovgivningsmæssige faktorer 

samt de sociokulturelle faktorer særdeles interessante i forhold til vores teoretiske grundlag. Det 

gør fordi, bl.a. Sandikci, McCracken, Featherstone og Sassatellis tanker kan relateres til disse 

punkter. Derfor fandt vi det passende at prioritere de politiske og lovgivningsmæssige faktorer 

samt de sociokulturelle faktorer højere end de andre faktorer. 
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4.1.1 Politiske og lovgivningsmæssige faktorer 

Med årtusindeskiftet oplevede Tyrkiet en gevaldig økonomisk fremgang igangsat af politiske 

reformer der satte gang i de økonomiske damphjul. Især efter 2002, hvor det fortsat siddende 

regeringsparti, Retfærdigheds og Udviklingspartiet, kom til magten og introducerede en række 

reformer har landet været blandt de hurtigst voksende økonomier globalt. Den tyrkiske økonomi 

nåede sit højdepunkt i 2010, hvor Tyrkiet var det land med næststørst vækst efter Kina 

 

Dette var et resultat af liberaliseringer og privatiseringer i det tyrkiske erhvervsliv, der gjorde det 

nemmere at investere. Det samme gjaldt lovgivninger vedrørende udenlandske investeringer der 

ligeledes blev liberaliseret(Dansk Industri 2013:2). Den tyrkiske interesse for udenlandske 

investeringer er så stor, at man gennem politiske tiltag har elimineret de barrierer der stod i vejen 

for udenlandske virksomheder. Samtidig har man givet udenlandske virksomheder den samme 

juridiske status som tyrkiske virksomheder (Deloitte 2014: 2).  

Blandt de politiske og lovgivningsmæssige faktorer kan skattereglerne nævnes. Tyrkiet har 

eksempelvis en selskabsskat på 20% Til sammenligning har vi i Danmark en trækprocent på 22% i 

selskabsskat	(Denmarks Eksportråd 2012:1 & Delloite 2014: 8). Desuden bygger den tyrkiske 

erhvervslovgivning primært på europæisk lovgivning, og dette er der også en væsentlig grund til i 

og med at et af Tyrkiets største handelspartnere netop er EU. Denne harmonisering mellem tyrkisk 

og europæisk erhvervslovgivning har sine klare fordele i forhold til samhandel samt investeringer 

mellem tyrkerne og europæerne. Ydermere bør det nævnes, at der siden 1995 eksisterer en 

toldunion mellem EU og Tyrkiet som i praksis betyder at industrivarer frit kan bevæge sig imellem 

Tyrkiet og EU-medlemslandene(Udenrigsministeriet 2013:9). Dette betyder at man eksempelvis 

kan importere fitnessmaskiner o.lign. fra Europa uden yderligere toldafgifter.  

 

En ting man dog bør være opmærksom på er det tyrkiske bureaukrati. Tyrkiet er et land med 

meget bureaukrati, og det betyder eksempelvis masser af papirarbejde og dokumenter der skal 

sendes frem og tilbage i forbindelse med opstart af virksomhed. Eksempelvis ved køb af services 

der kræver abonnementer bliver man ofte mød med sidelange kontrakter. 

 

Som tidligere skrevet har den tyrkiske økonomi oplevet massiv vækst siden 2002, men i de senere 

år mistede den tyrkiske BNP-vækst dog pusten om end der stadig er tale om stabilt økonomisk 

vækst. Det er dog stadig væsentligt, at kigge på hvad der kunne være årsagen til at Tyrkiet ikke 

kunne fortsætte de pæne væksttal. Hertil skal man grave dybere ind i den politiske situation, der i 

de senere år har været relativ ustabil. Mange faktorer har utvivlsomt spillet ind. Heriblandt kan den 

årelange terrorsituation mellem terrorgruppen PKK og den tyrkiske stat nævnes.  
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Herudover opstod en krise i december 2013, hvor lederne (herunder den nuværende præsident 

Erdogan) af Retfærdighed og Udviklingspartiet blev anklaget for korruption, men sagen blev dog 

hurtigt fejet under gulvtæppet. Især de to ovennævnte faktorer har destabiliseret den politiske 

scene i Tyrkiet. Man taler om, at det tyrkiske samfund er blevet mere polariseret. I den ene ende 

har man de stærkt religiøse vælgere, der stemmer på Retfærdighed og Udviklingspartiet, og i den 

anden ende har man vælgere der går ind for en sekulær stat. Ind i mellem de to poler har man 

vælgergrupper hvis ideologier bygger på enten tyrkisk og kurdisk nationalisme.  

 

Denne polarisering har gjort det tyrkiske samfund meget sårbart for uroligheder. Således har det 

ført til demonstrationer, anholdelser, fjendtlighed og slåskampe både internt i befolkningen og 

mellem befolkningen og myndighederne. På mange måder var Gezi-urolighederne i 2011 et 

symbol på denne politiske polarisering(Lundbye 2015:1). 

 

Man kan naturligvis spørge hvad det ovennævnte har af relevans for specialet. Her må vi påpege, 

at disse uroligheder har gjort politik og politisk identitet til sårbare emner, som borgere af frygt ikke 

diskuterer i offentlig rum pga. det anspændte forhold polerne imellem.   

 

Relevansen skal findes i vores teoretiske overvejelser omkring celebrity endorsement. I den 

forbindelse tog vi i 3.2.1 fat i Sandikcis politically motivated brand rejection, hvor Sandikci erfarer 

igennem sit studie, at visse forbrugere undgår brands, som de forbinder med visse politiske 

ideologier eller forbindelser (Sandikci & Ekici 2008:215). Den samfundsmæssige politiske 

polarisering betyder altså, at man skal være særligt opmærksom på kommunikation og branding 

for at undgå potentielle politically motivated brand rejections. Hvis man eksempelvis vil vælge 

kendte frontfigurer for brandet må man lave nøje research før man udvælger den rigtige – ellers 

kan det få konsekvenser jf. Yurdakul-Şahin & Atiks studie som vi nævnte i 3.2.1(Yurdakul-Şahin & 

Atik 2013:66). Derfor kan man sige, at den samfundsmæssige politiske polarisering er en 

influerende faktor i den sociale og sociokulturelle faktor, da denne polarisering kan have en 

påvirkende effekt på folks forbrugeradfærd.  
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4.1.2 Økonomiske faktorer 

Vi har i foregående afsnit kort nævnt hvordan Tyrkiet siden årtusindeskiftet har genoplivet landets 

økonomi. I 2010 og 2011 var man helt op på hhv. 8,9% og 8,5% vækst målt i BNP - til 

sammenligning havde man i Danmark i 2010 og 2011 på hhv. 1,6% og 1,2% ifølge Eurostat. 

Faktisk har man på imponerende vis siden 2001 tredoblet landets BNP	(Denmarks Eksportråd 

2012:1). Siden 2011 har den tyrkiske økonomi dog mistet pusten om end der stadig er positiv 

vækst på stabile 2,2-4% de efterfølgende år, mens det danske maksimum i samme periode blev 

mål til 1,3%. 

 

Økonomiens stabilitet ses yderligere i inflationsraten, der er en indikator på prisstigninger for 

forbrugsvarer. Inflationsraten nåede således et historisk punkt i 2012 hvor den lå på 6,2 % - det 

laveste i 45 år. Dog har inflationen siden steget op til 8,8% hvilket er relativt højt (kun 0,5% i 

Danmark), hvorfor den tyrkiske centralbank i januar 2016 annoncerede en plan med målsætning 

om at nedbringe inflationsraten ned til 5% frem til 2018	(Kurtaran & Gönültaş 2016:1). Selvom det 

stadig er tidligt at gisne om har centralbankens plan fået en lovende start, da inflationsraten i april 

2016 var på det laveste i 7 måneder(Candemir 2016:1). 

 

Derudover bør den lave mindsteløn også nævnes. Fra januar 2016 hævede man således 

mindstelønnen til 1650 lira om måneden før skat  svarende til ca. 3850 kr. Dette er naturligvis en 

fordel som arbejdsgiver da man kan ansætte arbejdere relativt billigt. Omvendt betyder det, at 

forbrugernes købekræft er relativ svag.  

 

Man skal dog tage denne mindsteløn med et gran salt af flere grunde. For det første skal man 

have in mente, at i byer som Istanbul er lønniveauet relativt højere end gennemsnittet pga. at det 

naturligvis er dyrere at leve i storbyer(Saltenyte, Ugne 2014:1). For det andet er det relativt få, der 

får en løn svarende til mindstelønnen i Tyrkiet (godt 5 millioner) (Boyacioglu 2015:1). 

 

For at sætte det hele lidt i perspektiv bør det nævnes, at en sygeplejerske eller en folkeskolelærer 

eksempelvis kan hæve imellem 2750-3500 lira (afhængig af erfaring og bopæl) om måneden på 

kontoen - svarende til ca. 5400-8200 danske kroner om måneden(Sabah 2016:1 & Yeni Akit 

2015:1). 
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I forbindelse med indkomstfordeling er det nævneværdigt, at tal fra Türkiye Istatistik Kurumu3 viser 

en stigning i indkomst hos lavindkomstgrupperne i Tyrkiet hvorimod de rigeste tjener marginalt 

mindre end før (i en sammenligning af indkomstfordelinger i 2001 og 2014). På trods af denne 

positive tendens er Tyrkiet dog blandt de lande med størst ulighed hvilket er sammenligneligt med 

lande som Storbritannien og USA, der også rangerer højt på ulighedslisten4.  

Herudover, bør det nævnes, at indkomstfordelingen pr. hustand er på et relativ lavt niveau. Ifølge 

OECD er man således under OECD-gennemsnittet på dette parameter, hvilket betyder at man har 

forholdsvis få penge tilbage når alle regninger er betalt. Helt præcis er den disponible indkomst pr. 

hustand i Tyrkiet 55% under OECD-gennemsnittet. Man kan sige, at dette giver yderligere 

incitament for tyrkere at vælge mindre luksuriøse services og produkter fremfor mere luksuriøse 

services og produkter (hvilket taler for et no-frills fitness koncept). 

 

4.1.3 Sociokulturelle faktorer 

Ved de sociokulturelle faktorer, der inkluderer demografiske og livsstilsmæssige forhold, ses nogle 

særdeles interessante tendenser, som gør landet meget interessant i forhold til det at dyrke sport 

og fitness. Desuden er mange af disse sociokulturelle tendenser særdeles relaterbare i forhold til 

vores teoretiske grundlag samt specialets hovedtema (fitnessdyrkelse) hvorfor vi særligt 

fremhæver denne faktor som værende en vigtig indikator for markedets attraktivitet. 

 

Heriblandt kan det eksempelvis nævnes, at det tyrkiske folkefærd er det af de yngste i den 

europæiske region. Vi taler om et folkefærd hvor halvdelen af dets 78 millioner borgere er under 31 

år5. Ifølge Euromonitor forventes det endda, at Tyrkiet fortsat vil besidde denne titel i 2030 

(Euromonitor 2015a:1). Hvis vi kigger lidt mere markedsnært kan vi se, at 6,8 millioner af Istanbuls 

godt 14,5 millioner indbyggere er under 30 år, ifølge Tyrkiets svar på Danmarks Statistik (TUIK). 

 

Dette må siges at være særdeles interessant af flere grunde. Eksempelvis nævnes det i en rapport 

udarbejdet af Euromonitor, at unge tyrkere i højere grad går op i at efterleve og opretholde en sund 

livsstil hvorimod den ældre generation halter bagefter. I samme rapport erfarer man også, at 

højtuddannede forbrugere i højere grad går op i at leve sundere end forbrugere, der har lavere 

uddannelser (Euromonitor 2014:19). 

 

																																																								
3 Tyrkiets svar på Danmarks Statestik 
4 https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm 
5 www.invest.gov.tr 
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I forbindelse med det ovennævnte bør det understreges, at der ser ud til at være opadgående 

trends i forhold til det at følge en sund livsstil blandt tyrkere. Dette er der flere årsager til. Blandt 

andet har man fra regeringstoppens side ydet en indsats for at bekæmpe fedme og dertil 

relaterede sygdomme. En anden faktor har været den stigende publicering af fitness og 

livsstilsblade, der sammen med tv-shows har været medvirkende til at tyrkiske forbrugere er blevet 

mere sundhedsbevidste. Det sidste punkt går i øvrigt hånd i hånd med Featherstone samt Dworkin 

og Wachs, der begge netop tildeler mainstreammedier, blandt andet livsstilsblade, en vigtig rolle i 

forbindelse med udbredelsen af visse livsstile og kropsidealer (Dworkin & Wachs 2009:36 & 

Featherstone 1982:23). En tredje grund til denne nye sundhedstrend forklares ved ændringer i den 

tyrkiske demografiske opbygning. Her fremhæves kvindens rolle meget, hvor især den ”nye” 

karrierekvinde lægges til grund for den stigende sundhedstrend(Euromonitor 2015: 2). 

 

Euromonitor rapporterer endvidere hvordan tyrkiske forbrugere følger internationale 

sundhedstrends og diæter. Især Dukan-diæten bliver fremhævet som en trend som rigtig mange 

følger. Dette har også medført en stor efterspørgsel træningssupplementer som proteinpulver 

m.m. Selv træningstyper som Yoga, der tidligere var forbeholdt forbrugere fra øverste klasse er 

gået hen og blevet mere mainstream. Der ses således en yoga-trend blandt eksempelvis unge 

arbejdere og gravide kvinder (Euromonitor 2014:26ff).  

Den stigende interesse for at leve sundt kan også ses på fitnessmarkedet i Tyrkiet. Således 

beretter Deloittes markedsrapport, Europe Active European Health & Fitness Market report , at 

man I Tyrkiet har den næststørste medlemsskabsvækst, når man sammenligner fitnessmarkeder i 

den europæiske region. Her har man altså overgået modne fitnessmarkeder som den franske, 

tyske og den engelske (Europe Active 2016).  

Som noget af det sidste vil vi gerne fremhæve Özdirenc, Özcan, Akin & Geleceks studie, der 

fokuserer på unges fysiske udfoldelser i storbyer versus i mere proviniselle byer (Özdirenc, Özcan, 

Akin & Gelecek(2005:26). Her kunne de konkludere, at unge i storbyer foretrækker at dyrke sport 

indendørs hvorimod unge i de provinsielle byer foretrækker at dyrke sport udendørs. Dette har 

naturligvis en signifikant betydning i og med at vi i dette speciale undersøger muligheden for at 

implementere et fitnesskoncept i en storby som Istanbul. 
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Endelig bør det også nævnes, at TV og TV-serier ser ud til have en rigtig stor effekt i opfattelsen af 

hvad der ses som værende æstetisk smukt.  Især skuespiller og skuespillerinder fra kendte serier 

spiller her en stor rolle(Euromonitor 2014: 21). Dette er særdeles interessant i forhold til både 

Featherstone (Featherstone 1982:23) samt McCrackens celebrity endorsement (McCracken 1989: 

318), der begge har fokus på kendtes roller i forbindelse med forbrugeradfærd.   

 

4.1.4 Teknologiske faktorer 

Tyrkerne er generelt ret erfarende i brugen af teknologi. Især de yngre generationer trækker denne 

tendens op. Både i brugen af computere, smartphones og tablets ses en opadgående tendens.  

 

Men alt dette betyder også at tyrkerne bruger mere tid på diverse digitale platformer, og 

spørgsmålet er om dette kan ses som en udfordring da dette kan betyde mindre fysisk aktivitet.  

Omvendt kan det også ses som en mulighed, hvis man altså forener den stigende brug af 

teknologi med den stigende interesse for sundhed. Eksempelvis tilbyder den tyrkiske fitnesskæde 

Macfit et apparat de kalder My Zone, som er et bæltelignende måler, som placeres rundt om 

brystkassen. Bæltet måler forbrugerens aktivitet (hjerterytme, kalorie- og fedtforbrænding mm.), og 

giver mulighed for at holde en log på ens computer og træning. På den måde har man skabt en 

teknologisk måde at teste sig selv på og sammenligne sig selv med andre.  

 

Sociale medier har en interessant rolle i en tyrkisk kontekst. Der er tale om en stigende interesse i 

brugen af sociale medier. Især Facebook falder i øjnene som det mest brugte medie (Euromonitor 

2014: 1). Dog har man i senere år set at den tyrkiske regering periodevis har lukket ned for 

adgangen til sociale medier som Facebook, Twitter og Youtube af forskellige grunde. I praksis 

betyder disse lukninger dog ikke meget, da de tyrkiske forbrugere alligevel formår at få adgang til 

disse sider ved at ændre deres internetindstillinger. De sociale medier kan have en afgørende rolle 

i forbindelse med at implementere et Fresh Fitness lignende koncept i Tyrkiet. Sociale medier giver 

nemlig rigtig fornuftige muligheder i forbindelse med mødet imellem forbrugeren og virksomheden. 

 

4.1.5 Derfor Tyrkiet 

Vi har i de foregående afsnit argumenteret for vores valg af marked Igennem PEST-analysen. I 

den forbindelse blev de politiske og sociokulturelle forhold prioriteret særledes højt da disse i høj 

grad viser nogle tendenser, der i opgavens omfang er højrelevant både teoretisk og praktisk.  
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Angående de politiske faktorer kan vi se, at der med Retfærdighed og Udviklingspartiets valgsejr i 

starten af årtusindeskiftet er sket en iøjnefaldende vækst i landet. Desuden har landet stået med 

åbne arme for udenlandske investeringer. Herefter har den politiske ustabilitet, der har polariseret 

samfundet, været en medvirkende faktor i at væksten tabte pusten om end der stadig er en stabil 

vækst. Denne polarisering har ført til demonstrationer, fjendtlighed og slåskampe både internt i 

befolkningen og mellem befolkningen og myndighederne. Det polariserede samfund, der har 

medført en tabuisering i forbindelse med politiske ytringer i offentlighed, giver anledning til nogle 

interessante overvejelser i forbindelse med celebrity endorsement og political motivated brand 

Rejection.  I forhold til de økonomiske faktorer bør den stabile vækst, der trods alt er højere end 

Danmarks eksempelvis, endnu engang nævnes. Derudover mener vi, at Tyrkiets høje ulighed 

samt den lave disponible indkomst pr. hustand, der er under OECD-gennemsnittet, kan give 

tyrkerne et incitament for at vælge mindre luksuriøse services og produkter fremfor mere 

luksuriøse services og produkter, hvilket taler for et no-frills fitness koncept. 

 

I de sociokulturelle faktorer kunne vi se tendenser som er yderst interessante i specialets 

sammenhæng. Således er der tale om en stigende fokus og interesse i sundhed og sund livsstil. 

Især de yngre generationer, som tæller den store del af befolkningen, følger denne trend, hvor 

mainstreamdiæter og mainstreamtræningsmetoder som dukan diæten og yoga blandt andet har 

vundet indpas. Den stigende interesse for sundhed har betydet, at man i Tyrkiet har den 

næststørste medlemsskabsvækst, når man sammenligner fitnessmarkeder i den europæiske 

region. Livsstils-og fitnessblade samt de kendtes effekt (i opfattelsen af hvad der ses som værende 

æstetisk smukt) har i den forbindelse været kontribuerende faktorer, hvilket er særdeles 

interessant i forhold til vores anvendte forbrugerkulturelle litteraturer herunder Featherstone, 

Dworkin & Wachs samt McCrackens celebrity endorsement.  I forbindelse med de teknologiske 

faktorer nævnte vi hvordan der både kunne være udfordringer og muligheder i den stigende 

interesse og brug af teknologi. Kan den stigende interesse og brug af teknologi betyde mindre tid 

til fysisk aktivitet? Eller kan man udnytte denne udvikling ved at forene den med den førnævnte 

opadgående sundhedstrend? Endeligt nævnte vi  hvordan sociale medier kan være særdeles 

brugbar i forbindelse med mødet mellem forbrugeren og virksomheden. På trods af at der ses 

nogle udfordringer på det tyrkiske marked, herunder den politiske polarisering, ser vi dog trends 

der taler for det tyrkiske markeds attraktivitet. Især den stigende interesse og fokus på sundhed og 

sund livsstil samt den generelt stabile vækst taler i denne retning.  
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4.2 Det tyrkiske fitnessmarked 
I denne del af kapitlet præsenterer vi først størrelsen på fitnessmarkedet i Istanbul og dets 

potentiale. Dernæst følger en introduktion af de eksisterende spillere på markedet som indebærer 

Jatomi Fitness & Spa, Macfit, Hillside og Zone Club. I den forbindelse kigger vi desuden på 

forbrugernes holdninger, mere specifikt deres klager, vedrørende de ovenævnte faktorer for at se 

om der tegner sig nogle tendenser. Årsagen til at vi fokuserer forbrugernes holdninger, herunder 

klager, er for at identificerer mulige differentieringspunkter, som en ny spiller på markedet kan 

udnytte. Derudover, diskuterer vi mulighederne for et eventuelt Fresh Fitness lignende koncepts 

relevans og mulige placering på dette marked. 

 

4.2.1 Overblik over fitness markedet 

Fitnessmarkedet i Istanbul består af fitnesscentre og kæder som tilbyder diverse 

træningsfaciliteter, såsom motion-og styrketræning, personlig træning og adskillige former for 

holdtræning, udendørstræning, svømmefaciliteter, fodboldbaner, basketballbaner, indendørs 

trackbaner, cafe områder, mersalg af træningsudstyr og mad og drikke. I forlængelse af dette, 

tilbyder nogle fitnesscentre også diverse skønhedsfaciliteter, såsom massage, sauna, 

skønhedsbehandling, solarium og tyrkisk bad(Marketline 2016a:6).  

 

Markedets fitnesskæder har mange ligheder med hinanden, da de alle tilbyder træningsfaciliteter i 

utrolig høj kvalitet og utallige holdtræninger, dog er de største kæder alle også præget af at ligge 

på dyre adresser med store lokaler, som ofte står tomme, dyre og besværlige 

abonnementsløsninger samt dårlig kundeservice. Der findes dog en markant forskel på de 

individuelle enkeltmandsejede centre. Mens de individuelle centre kun fokuserer på én form for 

træning, om det er styrketræning, motionstræning eller svømning, så satser samtlige fitness kæder 

på at tilbyde adskillige træningsfaciliteter under dyre og luksuriøse forhold.  

 

Der eksisterer endnu ikke en fitnesskæde, som er baseret på et no-frills fitness koncept, hvor kun 

de mest basale træningsfaciliteter bliver tilbudt, selvom det er muligt at differentiere sig på 

markedet i dette henseende (Marketline 2016a:11). Der findes dog en enkelt fitnesskæde, som har 

ligheder med vores foreslåede no-frills Fresh Fitness lignende koncept, men vi vil forklare længere 

nede, hvilke ligheder disse kæder har med hinanden samt dets differentieringspunkter.  

 
Mens det vesteuropæiske fitnessmarked er mættet, så er det modsatte tilfældet i resten af Europa 

inklusiv det tyrkiske fitnessmarked, som er rivende udvikling, hvorfor det er interessant for nye 

aktører at investere i markedet (Marketline 2016a:13). På nuværende tidspunkt udgør den tyrkiske 
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fitness markedsværdi blot 1 % af den samlede europæiske fitness markedsværdi. Dette ses 

tydeligt i figur 1 forneden. 

 

Figur 1 – Den tyrkiske fitnessmarkeds markedsandel i Europa (Marketline 2016a:9). 
 

 
 

Markedsværdien i 2011 lød på 276.8 millioner dollars, hvorefter den steg til 348.9 millioner dollars i 

2015, og det forudsiges at den stiger til 459.5 millioner dollars i 2020, hvilket kan se på figur 2. 

 

Figur 2 – Markedsforudsigelse for det tyrkiske fitnessmarkedet (Marketline 2016a:9). 
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Derudover, er penetreringsbarrieren i Europa generelt meget lav da det blot kræver kapital at 

komme ind i markedet. Her er det normalt at fitnesscentre enten ekspanderer deres brand gennem 

franchisemodellen i nye markeder eller blot selv introducerer deres eget brand. Det kan også 

gøres ved at opkøbe et lokalt center eller kæde, hvilket var tilfældet med danske Fitness World, 

som opkøbte en polsk fitnesskæde i 2015, og er nu repræsenteret i Polen med fem fitnesscentre 

(Fris, Lasse 2015:1). De identificerede Polen som et ungt og umættet marked i vækst med et 

kæmpe potentiale og igangsatte en forbrugsundersøgelse for at forstå hvad polakkerne ønskede i 

deres fitnesscenter.  

 

Ifølge en rapport af Europe Active i samarbejde med Deloitte pointeres det, at Tyrkiet, Rusland og 

Polen er de lande i Europa med mest vækstpotentiale målt på indbyggertal (Europe Active 2015). 

Samtidig sker der en drastisk udvikling på området med introduceringen af nye fitness koncepter 

samt en stigning af antallet fitness medlemskaber. I figur 3 ses talene på grafisk vis. Her kan vi se 

at det tyrkiske marked er det marked, der har næststørst medlemskabsvækst-  kun overgået af det 

polske. Dette vidner om et marked med et lovende potentiale. 

 

Figur 3 – Medlemsvækst i Europæiske markeder (Europe Active 2016) 
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Vi har taget den samme tilgang (som Fitness World i Polen) i denne afhandling, hvor vi har 

identificeret Tyrkiet som et interessant marked med en tilsvarende vækst og potentiale lig den 

polske, hvorfor vi også mente at det var nødvendigt at rejse til Tyrkiet for at forstå hvad tyrkerne 

ønskede i deres fitnessoplevelser. I Polen såvel som i Tyrkiet kræver de eksisterende og 

dominerende markedsaktører en høj medlemspris af forbrugerne. Spørgsmålet er om, at dette kan 

gøres bedre og billigere ved at introducere et no-frills fitness koncept, som kommer forbrugerne til 

gode med en lavere medlemspris, god kvalitetstræning og bedre kundeservice. 

 

Overordnet set, fortsætter de dominerende markedsaktører med at udvide deres 

forretningskoncepter samtidig med at der konstant åbnes enkelte fitnesscentre som også fokuserer 

på de luksuriøse forhold, hvilket kendetegner det nuværende marked. Markedet er præget af at 

være meget fragmenteret, og konkurrencesituationen er ligeledes karakteriseret ved at de mange 

små og mellemstore fitnesskæder, som satser på luksuriøse faciliteter, konkurrerer med hinanden 

om de samme kunder. Dog skal det nævnes, at grundet en forventning om at markedsværdien 

øges i fremtiden med en højere medlemsstilslutning til fitnesscentrene, betyder det at det vil være 

lettere for den enkelte kæde og center at øge sin omsætning uden at befærde sig på sin rivals 

markedsandel. Kagen er så at sige stor nok i øjeblikket til at alle kan være tilfredse og opleve 

vækst. 

Følgende citat er et udpluk fra et interview med Michael Balfour, bestyrelsesformanden for Jatomi 

Fitness & Spa, i 2012 vedrørende deres ekspansion til det tyrkiske marked. Til spørgsmålet om 

hvad han mener om tilstanden og potentialet i det tyrkiske marked, svarer han dette: 

 

”There are not a large number of fitness centers. This is a large market that can accommodate 

everyone. None of us could saturate this market on our own”	
(Özedincik, Sinan 2012:1) 

 

Der er simpelthen et stort nok marked til samtlige fitnesskæder og centre på nuværende tidspunkt, 

med en forventning om at flere vil tilslutte sig et fitnesscenter i de kommende fem år (Marketline 

2016a :15). Det skal dog alligevel pointeres, at grundet de nuværende fitnesskæders ligheder med 

hinanden hvor forretningsmodellen er ens med fokus på det luksuriøse, kan det være med til at 

skærpe konkurrencesituationen i fremtiden for disse aktører da de ikke differentierer sig betydeligt 

(Dette ses tydeligt i figur 4 på side 50. Denne mangel på differentiering kommer til udtryk i 

efterfølgende afsnit hvor vi præsenterer de nuværende spillere på markedet. 
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4.2.2 Overblik over de nuværende dominerende aktører i Istanbul 

I de kommende afsnit vil vi kort at gennemgå de fire største eksisterende og dominerende kæder 

på markedet. Desuden vil disses nuværende placering i det tyrkiske fitnessmarked præsenteres. 

Derudover har vi valgt at kommentere på de billige lokale enkeltmandsejede fitnesscentre, de 

såkaldte mahalle fitnesscentre, da disse har en målgruppe som i høj grad kan være relevant for 

vores foreslåede koncept. I øvrigt kan man i figur 4 på side 50 få et glimrende overblik over de 

nævnte fitnesskæder og hvilke services og produkter de tilbyder. Den er lavet vha. at inddrage 

information fra den enkelte fitnesskædes hjemmeside samt information fra Sikayetvar.com. 

Formålet med dette er at tilbyde et overblik over de utallige services der bliver tilbudt. 

 
Jatomi Fitness & Spa 
 
Jatomi Fitness & Spa6 er en fitnessklub og wellness center, som stammer fra Polen og har 70 

centre på globalt plan, hvoraf 10 af disse er placeret i Istanbul. Placeringerne af disse 10 centre er 

på meget dyre adresser. Hovedsagligt er fitnesscentrene placeret i store shopping centre og netop 

disse er kendetegnet ved at være meget dyre adresser. Heriblandt er centre som  Astoria Mall og 

Trump Towers. De dyre placeringer afspejles også i abonnementspriserne, der er relativ høje. 

Yderligere, fokuserer denne kæde på det kundesegment, som ønsker adgang til eksklusive 

ydelser, services, træningsudstyr og omgivelser. Priserne i disse centre afhænger af det enkelte 

center og deres placering. Samtidig tilbyder kæden kun abonnementer med 12 måneders binding. 

Fire af Jatomis centre tilbyder endda priser ned til 60 tl (135 DK) om måneden på en 12 måneders 

abonnements binding, hvilket er meget lavt sammenlignet med de andre kæder7.  

Dog skal det pointeres, at Jatomi har, siden vi påbegyndte afhandlingens research for snart 5-6 

måneder siden, lukket tre centre i Istanbul og har nu blot 10 tilbage - trods deres mål om at opnå 

20 centre i Istanbul. Lukningen af flere af deres centre er særdeles interessant, og det kunne 

ligeledes være interessant at undersøge hvor de har fejlet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
6 http://jatomifitness.com.tr 
7 Dog har man ikke adgang til centret i dets travleste tidspunkt om dagen. 
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Hillside City Club 
 
Hillside8 er den mest eksklusive fitness-og wellnesskæde i Istanbul og er placeret på tre dyre 

adresser. Disse tre centre er inspireret af vestlige trends og designs, hvilket deres 40 forskellige 

holdtræninger bærer præg af samt centrenes indretning, hvor man har fokuseret på et ”New York” 

koncept.  

Udover, de tidligere nævnte luksus faciliteter, har disse centre også frisører, en enkel biograf, en 

enkel Starbucks cafe og lounge områder. En karakteristik ved denne kæde er at det ikke er muligt 

at undersøge priserne, da disse ikke er oplyst på deres hjemmeside. I stedet må man udfylde en 

formular, hvorefter man bliver tilbudt en pris. 

 
 
Zone Club 
 
Zone9 ligner meget Jatomi Fitness. De også tilbyder træningsfaciliteter under luksuriøse forhold 

med mulighed for spa, sauna, tyrkisk bad, vitaminbar10, kampsportstræning og svømmehal – 

indendørs samt udendørs. De har fire centre i Istanbul som er placeret i shopping centre.  

Zone oplyser heller ikke deres priser på deres hjemmeside. Dog foretog vi et interview i et af deres 

centre, hvor vi fandt ud af at de bl.a. tilbød 12-ugers taekwondo undervisning til 2200 TL (ca. 4970 

DK). Efter dette interview tog vi en tilmeldingsblanket med os, hvor de bl.a. stiller spørgsmålet: 

”Hvor mange penge er De villig til at tilsidesætte om måneden for at være sund?” Til dette kan man 

svare fra 200-300 TL – 300-400 TL – 400 TL og opefter. Denne tilgang giver indtrykket af at de 

forhandler abonnementspriserne med den enkelte kunde ud fra hvad de har svaret og ud fra 

sælgerens evne til at skabe mersalg, hvorfor priserne hurtigt kan blive uoverskuelige. 

 

MacFit 
 
MacFit11 er udsprunget fra den eksklusive fitness-og wellness kæde (med tre centre i Istanbul) 

Mars Athletic Clubs og er et forholdsvist nyt koncept i Tyrkiet. Det første MacFit center åbnede i 

2012 i Istanbul og de er nu repræsenteret i Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa, Antalya, Adana og 

Kocaeli. De har 19 (snart 21) centre i Istanbul, og deres koncept er baseret på kvalitetsfaciliteter, 

hvor de ønsker at tilbyde forskellige træningsformer til masserne. Derudover, har de fjernet enhver 

luksusfacilitet som de tidligere beskrevet fitnesskæder var præget af, fordi dette er med til at 

sænke driftsomkostningerne. De tilbyder derfor blot almindelig motions-og styrketræningsfaciliteter 

																																																								
8 http://www.hillsidecityclub.com/kulupler/istinye 
9 http://www.zoneclub.me/tr 
10 Barområde hvor man kan købe diverse former for mad og drikke (bl.a. friskpresset juice) 
11 http://www.macfit.com.tr/ 



	 49	

samt adskillige holdtræninger. Dog har dog stadigt et center som tilbyder luksuriøse faciliteter og 

services lig Jatomi. Dette center er lokaliseret i et af Istanbuls finere bydele, Ortaköy. 

Macfits tilbyder abonnementer med både 12 måneders binding og månedlig binding. Priserne er 

afhængig af det enkelte center, men begynder fra 60 TL (139 DK) med en 12 måneders binding og 

cirka 100 TL (231 DK) med en månedlig binding. De billigste medlemskaber i det dyre center i 

Ortaköy starter dog fra 165 TL om måneden. 

 
 
 
Billige enkeltmandsejede fitnesscentre 

Udover de førnævnte fitnesskæder, findes der hovedsageligt enkeltmandsejede fitnesscentre 

spredt over hele Istanbul. Disse kaldes ”mahalle” (nabolag) fitnesscentre og er karakteriseret ved 

deres små størrelser og minimale udbudte services. Derudover, varierer priserne i disse centre, 

hvor man ofte fokuserer på at presse så mange penge som muligt fra den enkelte kunde, fordi der 

er en forventning om at kunderne enten stopper efter en kort periode eller drager videre til et større 

center efter de har tilegnet sig lidt træningserfaring (Batur 2012:1).  

 

Der er også en markant økonomisk forskel på priserne enkeltmandsejede fitnesscentre 

sammenlignet med større kæder, hvor udbuddet er større og kvaliteten er bedre. Der er kun 

MacFit i Istanbul, som har differentieret sig fra de luksuriøse og dyre fitnesscentre ved at udbyde 

træning til en lavere pris. Vi mener dog, at der kan være plads til et nyt no-frills koncept, af samme 

årsag som kan forklare tilgangen af MacFit i Istanbul; nemlig at der eksisterer et kundesegment, 

som ønsker fitnesstræning under gode kvalitets forhold til billige penge. Dele af dette 

kundesegment indebærer tidligere brugere af de enkelte lokale fitnesscentre, som ønsker at 

opgradere til et bedre alternativ, og det er her et no-frills Fresh Fitness lignende koncept kan gøre 

sig gældende ved at tilbyde kvalitetstræning under gode forhold til en billig månedlig pris.  

Inden vi afslutter dette afsnit med gennemgangen af de relevante og eksisterende markedsaktører, 

er det også nødvendigt at nævne eksistensen af en fitnesskæde som udelukkende er for kvinder, 

nemlig Portakal12. De har 66 tusinde medlemmer i Tyrkiet og 11 centre i Istanbul. De har 

ekspanderet i resten af Tyrkiet i de seneste år, og ønsker man at få indsigt i priser, produkter og 

services må man besøge det enkelte center, da det ikke står klart på deres hjemmeside. 

 

 

 

 

																																																								
12 http://www.portakalspor.com.tr/en-US 
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 Figur 413 - Det tilbyder fitnesskæderne I Istanbul  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
13 Farvekode: grøn (tilbydes i alle centre), gul (tilbydes i 2 eller flere af centre) rød (tilbydes kun i Macfits 
center i bydelen Ortaköy) 
Kilde: www.jatomifitness.com.tr, www.macfit.com.tr, www.hillsidecityclub.com & www.zoneclub.me/tr  
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4.2.3 Services, abonnements- og medlemsbetingelser herunder pris. 

I dette afsnit præsenterer vi vores primære research samt vores observationer vedrørende 

services, abonnements- og medlemsbetingelser herunder pris, der uddybes yderligere i afsnit 

kapitel 5. Derudover, inkluderer vi også vores indsamlede data fra hjemmesiden Sikayetvar.com, 

som kommenterer på samme aspekter. 

 

I foregående afsnit beskrev vi kort ud fra hvert kæde hvor medlemspriserne nogenlunde ligger. 

Men disse priser, der er taget ud fra de respektive kæders hjemmesider, ser dog ud til skabe mere 

forvirring end orden, da abonnements- og medlemsbetingelser (herunder pris) i praksis virker 

uigennemskuelige for kunderne – ifølge vores undersøgelser og observationer.  

I forhold til prisaspektet nævner vores respondent Arda eksempelvis at han husker tilbage til hans 

tid som fitnessinstruktør i 2008 i Istanbul, hvor medlemskabspriserne lå på 2000 dollars årligt. 

Dette er naturligvis ikke tilfældet i dag, men han kommenterer yderligere på at den nuværende 

manglende konkurrence på markedet inklusiv diversitet i udbuddet af abonnementsbetingelserne 

er årsag til de eksisterende høje priser. Han fortalte yderligere, at hans studie periode i USA 

tydeliggjorde det klart for ham, at Tyrkiet var langt bagud på disse parametre, især prisen på 

abonnementerne. Det er bl.a. også dette punkt som vores indsamling af mere end 200 online 

klager om de fire store fitnesskæder hovedsageligt påpeger. Næsten halvdelen af klagerne 

omhandler netop abonnements- og medlemsbetingelserne i disse fitnesskæder (ifølge figur 5 på 

side 85). I forlængelse af dette, oplever næsten en tredjedel at de oplever en form for 

fejlkommunikation fra fitnesscenterets side, som sjældent evner at løse problematikkerne.  

 

Til dette går flere klager også på, at fitnesskæderne tilbyder forskellige priser alt efter den enkelte 

person. Derudover, er disse priser ofte høje priser ofte forbundet med at fitnesskæderne har høje 

driftsomkostninger grundet deres omfattende størrelse og deres luksuriøse faciliteter og services. 

Derfor forsøger de at få mest muligt udbytte af den enkelte kunde. Dette tydeliggøres eksempelvis 

ved, at de alle sammen tilbyder adskillige former for motion- og styrketræning samt utallige former 

for holdtræninger ofte under luksuriøse forhold, hvilket er med til at hæve priserne markant. Man 

kan undres, om denne tilgang ikke ville være mere passende i et mættet marked, hvor innovation 

og introduktion af nye træningsmetoder ville være mere relevant. I stedet får vi fornemmelsen af at 

disse aktører innoverer for meget i en tid, hvor det i højere grad ville være mere givende at forsøge 

at undersøge hvad deres forbrugere ønsker i deres træning.  

Det lader til at tilgangen har været, at man introducerer kunderne til så mange former for træning 

som muligt uden at tilegne deres tanker om emnet, og håbe på at de vil være tilfredse med 

udbuddet og acceptere priserne derefter. Her tænkes der på at visse centre både tilbyder uden– 
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og indendørs swimmingpools, mulighed for at slappe af ved Playstationrum, billiard- og 

tennisborde internetcaféer mm. - alt sammen inkluderet i basisabonnementet. 

Men disse abonnementer og priser på fitnesskædernes hjemmesider viser sig ofte at være 

vejledende og misvisende, hvor den enkelte kunde selv må forhandle og prutte om prisen. Et 

eksempel på dette er vores respondent Filiz, som nævner, at hun forhandlede sin 

abonnementspris med sit fitnesscenter i flere uger, hvorefter hun modtog en acceptabel pris:  

 

”2.500 TL for at dyrke sport er for meget. Jeg skal jo ikke løfte vægte, jeg skal ikke spille volleyball 

eller basketball.  Jeg studerer og har derfor ikke råd til betale de penge. Det fortalte jeg dem. Til 

sidst var de villige til at tilbyde mig en fornuftig pris”  

(Filiz, 00:11:37 – 00:12:20) 

 

Hendes kritikpunkter lå på, at hun ikke mente hun ville bruge samtlige faciliteter i centeret, hvilket 

hun ikke ville betale for i sit abonnement. Alligevel nævner hun, at hun alligevel føler sig nødsaget 

til at udnytte de faciliteter og services hun har adgang til: 

 

”Jeg har også taget bokseundervisning for at lære selvforsvar. Jeg vil også prøve Zumba. Jeg 

betalte jo for det. Derfor vil jeg prøve det hele. Skulle de penge gå til spilde?” 

(Filiz, 00:02:20 – 00:02:30) 

 

 

Dette eksempel fortæller et billede om at der eksisterer en fejlagtig kommunikation mellem 

forbruger og fitnesscenter i forhold til udbuddet af services og produkter og hvad kunden er villig til 

at betale. Dette billede skinner også tydeligt i gennem i vores sekundære data fra Sikayetvar.com. 

 

Derudover, observerede vi selv hos fitnesscentrene Zone og Let’s Club at fitnessinstruktørerne 

ikke kendte til deres egne priser, og henviste begge til deres salgsafdelinger. Disse kunne heller 

ikke tilbyde priser på stedet, men ønskede vores oplysninger så de kunne kontakte os 

efterfølgende og tilbyde en pris. Vi undrede os meget over denne kommunikationstilgang, men det 

bekræftede hvad vores indsamling af online klager påpegede angående kommunikationsbesvær 

og manglende fokus på at yde en gennemsigtig og ubesværlig service.  

I forlængelse af dette, oplevede vi en frustration i begge ovennævnte centre med at få oplyst deres 

medlems- og abonnementsbetingelser, fordi fitnessinstruktøren henviste os til skrankepersonalet, 

som henviste os til salgsafdelingen, som blot ville have vores oplysninger til senere kontakt. Dette 

er både forvirrende for kunderne og er med til at skabe fejlkommunikation, men det er også en 
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betydelig driftsomkostning at have så mange medarbejdere ansat. Derimod mener vi, at man 

overordnet set burde tage en tilgang hvor man i højere grad fokuserer på at løse disse 

problemstillinger som forbrugerne pointerer. Fokus på disse områder bl.a. ved at have klare og 

tydelige medlems- og abonnementsbetingelser (som ikke er vejledende) burde kunne forhindre og 

mindske enhver form for fejlkommunikationen, hvilket vil være med til at forhøje serviceniveauet for 

forbrugerne. 

 

4.2.4 Relevans og placering af et no-frills Fresh Fitness lignende koncept i Istanbul. 

Den nuværende fitnesssektor i Istanbul er en meget broget størrelse med adskillige former for 

fitnesskonstellationer. De fleste kæder er inspireret af vestlige og amerikanske country clubs med 

deres luksuriøse indretning og størrelse, hvilket de høje medlemspriser også afspejler. Udover 

motion-og styrketræning og holdtræning tilbyder de massevis af andre services, hvilket forårsager 

en høj pris for kunderne. MacFit er den største fitnesskæde målt på antal centre og deler 

umiddelbart også flest ligheder med et no-frills Fresh Fitness lignende koncept. De er begge 

baseret på høj træningskvalitet uden de luksuriøse elementer til en billig pris. Dog skal det 

pointeres, at vi mener, at fitnesstræning kan tilbydes endnu billigere, hvor forbruger-og service 

oplevelsen er i hovedfokus.  

 

Tyrkiet er i flere fitness markedsrapporter blevet identificeret som et land med enorm stort 

vækstpotentiale, hvor det er pointeret at antallet af medlemmer konstant stiger, hvilket gør det 

sandsynligt at flere fitnesskæder med fokus på forskellige segmenter vil introducere sig selv på 

markedet i nær fremtid.  

 

I forlængelse af dette, er de føromtalte kæder forholdsvis nye i Istanbul, og flere er formodentlig på 

trapperne i den nærmeste fremtid, hvorfor det er interessant at undersøge hvilke dynamikker og 

trends der eksisterer i på markedet. Formålet med dette er at opnå forståelse for forbrugernes 

motivationer og ønsker i forbindelse med fitnesstræning, og netop dette er hvad vi fokuserer på i 

næste kapitel.	
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5. Forbrugerkulturel analyse  
 
I de kommende to kapitler tager vi fat i vores primær undersøgelse samt vores netnografiske 

undersøgelse af de tyrkiske fitnessforbrugeres klager. Først del af kapitel 5s analyse omhandler 

kropskulturer, kropsidealer og mediernes rolle. I anden del af kapitel sættes fokus på fitnessforbrug 

som et identitetsskabende element.  I tredje del kigges der på det social aspekt ved 

fitnessdyrkelse. Afslutningsvis inddrager vi til sidst i kapitel 5 vores netnografiske undersøgelse af 

de tyrkiske fitnessforbrugeres klager med henblik på at se hvor fitnesskæderne i Istanbul har deres 

mangler. I kapitel 6 bruger vi vores analyser fra kapitel 5 til at give et bud på hvordan man rent 

marketingsstrategisk kan adaptere et no-frils fitness koncept a la Fresh Fitness i fitnessmarkedet i 

Istanbul.  

 
5.1 Respondenter 

Som vi skrev i metodeafsnittet bygger vores primære undersøgelse på interviews af etnografisk 

karakter, hvor ni lokale personer bosiddende i Istanbul, der enten har dyrket eller stadig dyrker 

fitness, er blevet udvalgt. Nærmere bestemt, arbejder og bor disse mennesker i Atasehir i den 

asiatiske del af Istanbul og består af både arbejderklassen og middelklassen. Det var ikke på 

forhånd planlagt at vi kun skulle interviewe personer tilhørende en bestemt klasse. Ikke desto 

mindre kan man sige, at interviews med personer tilhørende arbejderklassen og middelklassen er 

mere på sin plads, da et no-frills koncept primært vil henvende sig til personer fra disse lag af 

samfundet fremfor personer der tilhører de økonomisk rigere lag. De består af syv mænd og to 

kvinder fra alderen 25 – ca. 50 år og præsenteres for neden. Derudover, har vi lavet en 

skematiseret præsentation over respondenternes profiler for at tilbyde et overblik (denne kan ses i 

bilag 3). 

 
 
Tekin 

Tekin er 35 år og arbejder som kok i et hotel. Interviewet foregik i hans hjem under en uformel og 

afslappet tone. Han dyrker ikke fitnesstræning i øjeblikket, men nævner at han går 25 minutter til 

og fra arbejde hver dag. Derudover, nævner han at han for en del år siden var medlem af et 

fitnesscenter, fordi han blev opfordret og inviteret af ejeren af stedet, som han kendte. Selvom han 

ikke er aktiv i øjeblikket tegnede han et billede af hvad han fandt spændende dengang han 

trænede og forklarede os hvilke årsager der gjorde at han valgte at dyrke fitness som 

træningsform. Endvidere, kommenterede han også på hvad der kunne få ham til at begynde igen, 

hvor han bl.a. nævner at en billigere abonnementspris kunne hjælpe. I forlængelse af dette, skal 
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det nævnes, at det var med Tekins hjælp at vi kom i kontakt med de fleste respondenter da han 

fungerede som personen, som introducerede os til dem. Som tidligere nævnt, havde de fleste af 

vores interviews etnografisk karakter, og i de interviews som Tekin var med til at etablere 

bemærkede vi bl.a. at han udviste en ekstrem nysgerrighed de steder vi besøgte, hvorfor vi også 

besluttede at observere hans færden.  

 

Ugur  

Ugur er Tekins lillebror og er 25 år gammel, og han er ligeledes kok. Interviewet foregik i hans 

hjem under samme forhold som hans brors interview. Han dyrker ikke fitness i øjeblikket, men har 

tidligere spillet fodbold. Derudover, trænede han tidligere hos Recep i det lokale ”mahalle” center. 

Da han var medlem var det perioden efter militærtjenesten, fordi han ønskede at opretholde sin 

gode form, men han måtte stoppe da han fik sig et arbejde. Han overvejer at påbegynde 

træningen igen om en to måneders tid, fordi det tidligere havde en positiv effekt på hans humør, 

hvilket han ønsker at opleve igen. Denne gang ønsker han dog at opbygge muskler i øvre del af 

kroppen, hvor han bl.a. kommenterer på hvorfor hans træningsfokus ligger på det område og 

under hvilke omstændigheder og forhold der skulle til for at han kan opnå sine mål. 

 

Filiz 

Filiz er 28 år, studerer sociologi og arbejder i en bank. Hun er den ene af de to kvindelige 

respondenter. Filiz er i familie med den ene af os, og vi blev inviteret til morgenmad, hvorefter vi 

aftalte at udføre interviewet efterfølgende. Hun træner i et fitnesscenter i nærheden af hendes 

hjem og dyrker primært pilates i øjeblikket. Selvom det var udfordrende at få hende til at dele sine 

personlige tanker og behov med os fik vi alligevel en del interessante kommentarer fra hendes 

synspunkt som ung kvinde i et fitnesscenter. Hun kommenterede bl.a. på den frustrerende 

indledende kommunikation med staben i fitnesscenteret vedrørende prisen på hendes 

abonnement og fortalte om dynamikken mellem mænd og kvinder i de centre hun har været 

medlem hos. Derudover nævner hun, at hun i øjeblikket træner for at styrke sin skulder, hvorfor 

hun fokuserer på pilates, men også bokseundervisning for at lære selvforsvar. Hun føler sig 

nødsaget til at udnytte centerets adskillige træningsformer, fordi hun betaler en del for det. 

 

Furkan  

Furkan er 27 år gammel og arbejder i Zone, som er placeret i Brandium shopping center i bydelen 

Atasehir. Han har været professionel fitnesstræner i et års tid og har tidligere dyrket basketball. I 

gymnasietiden begyndte han at interessere sig for fitnessverdenen. Han har arbejdet i Zone i 2-3 

måneder og er lykkelig for sit arbejde. Som en del af interviewet gav Furkan os en rundvisning 
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hvilket gav os muligheden for at observere dem som trænede i centeret samt stille opfølgende 

spørgsmål. Han kommenterede på både hans egen rejse i fitnessverdenen og delte sin 

observationer som både som fitnessforbruger og som fitnesstræner. Han fortæller desuden. at der 

på dette område er sket en del i de seneste år, hvor flere fitnesscentre er dukket op og at flere er 

begyndt at træne. 

 

Hilal 

Hilal bestyrer til daglig fitnesscentret Universal Spor, som er en af de såkaldte mahalle 

fitnesscentre. Vi fandt det ikke passende at spørge ind til hendes alder, men vi gætter på at hun er 

i starten af 50-års alderen. Hun har selv trænet i mange år – bl.a. i det eksklusive Hillside. Derfor 

havde hun en masse erfaringer og viden både som forbruger og som virksomhedsejer, der er 

relevant for specialet. Interviewet med Hilal havde et etnografisk element i og med vi fik en 

rundvisning i fitnesscentret, og observerede dem der trænede og fitnessinstruktørerne. Vi fik også 

et par korte anekdoter fra fitnessinstruktørerne og  medlemmerne af centret. 

 

Samet 

Den 29-årige Samet er fitnessinstruktør i fitnesscentret  Let’s Club I bydelen Atasehir som er på 

den asiatiske side af Istanbul. Centret er topmoderne (med diverse luksuriøse services om Jatomi 

også tilbyder) og kæmpe stort (med et indendørsareal på 3000 kvadratmeter).Han har tidligere 

arbejdet som Fitnessinstruktør i Izmir i godt 3,5 år, og han har derfor dybtgående kendskab til 

branchens og kulturens seneste udvikling. Han er tidligere svømmer og har i den forbindelse 

repræsenteret Tyrkiet ved internationale turneringer. PT. tilbyder Samet personlig træning, og 

desuden er han holdunderviser og underviser i blandt andet pilates. Vi interviewede Samet på 

hans arbejdsplads, og hvor vi desuden også en rundtur af ham. 

 

Recep/Tayfun 

38-årige Recep driver til dagligt en lille ”fitnessbutik” (som han selv kalder det) sammen med sin 

storebror. Vi lavede interviewet i hans mahalle fitnesscenter som befinder sig på en gade, i 

bydelen Kücük Bakkalköy. Vi var omgivet af meget beskedne omgivelser med relativ gamle og 

slidte maskiner, og vi kunne se at der primært trænes for at opnå større muskler (der var næsten 

ingen cardiomaskiner). Recep havde rigtig mange interessante personlige holdninger og erfaringer 

han kunne dele ud af.  Desuden fortalte han også om sin storebror og hvordan han blev en del af 

branchen. Interviewet var præget af en etnografisk karakter da Recep under vores interview også 

havde travlt med instruerer et medlem.  Desuden fik vi lov til at få et par korte bemærkninger fra 

nogle af hans andre medlemmer samt observere dem. Blandt disse var Tayfun som er lige under 
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45 år og tidligere bokser. Tayfun har trænet i over 30 år på diverse centre hvorfor han havde nogle 

interessante erfaringer han kunne dele ud af.  

 

Onur  

26-årige Onur er revisoruddannet, men han arbejder dog i en Human Ressource afdeling hos en 

større tyrkisk virksomhed. Han pendler 20 kilometer hver vej for at komme til arbejde (han bor i 

den asiatiske del af Istanbul, men arbejder i den europæiske del). Han har været medlem hos 

diverse fitnesscentre over flere gange, og han har også været nødsaget til at stoppe flere gange 

(senest pga. sit arbejde). Han har haft forskellige motiver for at starte med at træne (først for tabe 

sig og derefter for at møde nye venner ). Derfor har han været særdeles interessant at snakke 

med. Vi snakkede med ham under uformelle forhold i en cafe hvor vi drak te og røg vandpibe.  

Lige nu overvejer Onur at melde sig ind i Zone, hvor Furkan, en anden af vores interviewede 

personer arbejder som fitnessinstruktør  

 

Arda 

Arda, 38 år, er daglig leder i sportskomplekset Tacspor i Istanbul-bydelen Atasehir. 

Sportskomplekset samarbejder med sportsklubben Galatasaray og har et fitnesscenter, hvor man 

som udefrakommende kan være medlem. Arda har tidligere været fitnessinstruktør i Tyrkiet, og 

desuden har han boet i USA, hvor han har været indmeldt i en amerikansk fitnesskæde hvorfor 

han havde nogle interessante pointer i forholdt til det tyrkiske fitnessmarked versus det 

amerikanske. Arda blev interviewet i Tacspors kantine under en uformel tone.  

 

5.2 Tidligere studier  

Blandt tidligere undersøgelser, der har studeret fitness, findes eksempelvis Roberta Sassatelli, 

som vi også introducerede i teoriafsnittet. I gennem observationer og interviews af både 

fitnessforbrugere og fitnessinstruktører i Italien og Storbritannien gengiver Sassatelli i sin bog, 

Fitness Culture, fitnessmedlemmers erfaringer, følelser og disses meninger i forbindelse med 

dyrkelse af fitness. Sassatelli skriver i den forbindelse omkring kroppen og hvordan denne 

reflekterer individets identitet. Blandt andet nævner hun den veltrænede krop som et symbol på 

status (Sassatelli 2014:1). Desuden beskriver Sassatelli fitnesscentre som steder hvor man kan 

”transformere” kroppen(Sassatelli 2014:36). Noget af det mest centrale i Sassatellis undersøgelser 

er interaktion og forhandling. Hun understreger i den forbindelse, at fitnessmedlemmernes 

interaktion med andre medlemmer, fitnesspersonalet og trænere skaber grobund for en 

”forhandling” mellem eksempelvis identiteter, og at denne interaktion og forhandling spiller en rolle 

i forbindelse med defineringen af individuelle identiteter. Ydermere nævner Sassatelli også, at 
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interaktion spiller en afgørende rolle i skabelsen af en social tone i fitnesscentret, og at 

fitnesscentrenes aktører (trænere, personale og medlemmer) spiller en aktiv rolle i denne proces – 

især denne del af hendes studier har særligt inspireret os.  

 

Ydermere kan Shari L. Dworkin og Faye Linda Wachs og deres studier nævnes. I forbindelse med 

deres bog, Body Panic, undersøgte Dworkin og Wachs amerikanske fitness- og sundhedsblade for 

et årti for at afdække disses rolle i skabelsen af bestemte kropsidealer. I Dworkin og Wachs 

portrætteringer af disse trykte mediers rolle læses blandt andet hvordan fedt lanceres som noget 

usundt, uæstetisk, eller som et tegn på dovenskab og en forhindring i forhold til hvordan et individ 

ideelt kan se ud. Igennem forsidebilleder af veltrænede (og endda billedemanipulerede) kroppe 

”sælger” disse medier således en idealiseret forestilling om den fedtfattige, tonede, stramme og 

veltrænede krop (Dworkin & Wachs 2009:36). Margeret Carlisle Duncan & Lori A. Klos tager 

samme tilgang i deres studier, hvor de igennem undersøgelser i kvindemagasiner i USA ser på 

hvilke kvindelige kropsidealer medierne spreder ud til deres læsere. De skriver blandt andet at: 

”Women and girls seek advice on how to achieve this ideal body shape from various source, but 

often turn to fitness/beauty magazines” (Duncan & Klos 2014: 245).  Duncan og Klos nævner 

blandt andet hvordan der udsendes et billede af overvægtige som værende mindre attraktive og 

mindre sexede, mens det at have en slank, stram og veltrænet krop promoveres som værende det 

socialt acceptable ideal (Duncan & Klos 2014: 245). Inden påbegyndelse af specialet var brugen af 

fitness-og sundhedsblade slet ikke i vores overvejelser. Dworkin & Wachs samt Duncan & Klos’ 

studier har i den forbindelse åbnet vores syn omkring inddragelse af fitness-og sundhedsblade 

som referencer i den forbrugerkulturelle analyse. Desuden har disse været en inspiration i forhold 

til at kigge på mediernes rolle i dyrkelsen af fitness i Tyrkiet.   

Udover ovennævnte studier, der har studieret fitness og fitnesskulturer, har vi også gjort brug af 

tyrkiske forbrugerkulturelle studier for at gøre specialet mere relaterbart i forhold til markedet. Især 

har Yurdakul-Sahin & Atik samt Sandikci været store inspirationskilder i forhold til vores 

overvejelser omkring brugen af kendte tyrkiske personligheder som trendsættere og frontfigurer i 

promoveringen af et no-frills koncept i Tyrkiet (denne inspiration ses primært i kapitel 6) 

 
5.3 Anvendte teorier og begreber 

Som tidligere skrevet er dette kapitel centreret omkring vores primære undersøgelse samt vores 

netnografiske undersøgelse af de tyrkiske fitnessforbrugeres klager, der vil blive analyseret ud fra 

specialet teoretiske fundament som vi præsenterede i kapitel 3. I den forbindelse har vi 

kategoriseret analysen i fire dele. I første del analyseres vores primære undersøgelse, altså vores 

interviews og observationer, ud fra et perspektiv indeholdende kropskultur, kropsidealer og 
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mainstreammediernes rolle. I den forbindelse observerede vi 2 dominerende fitnesspraksisser, 

som dyrkes af vores respondenter for at nå et ønsket kropsideal.   

En af disse praksisser er det vores respondenter kalder ”spor yapmak”14, hvor der egentlig ikke 

er tale om et decideret kropsideal men snare et ønske om at opretholde eller starte en sund livsstil 

eller blive bedre i en sportsdisciplin. Men vi har kunnet observere at ”sport yapmak” indebærer 

forskellige variationer og tilgange til træning afhængig af eksempelvis genration og køn. 

Eksempelvis ses der hos den yngre generation et ønske at nå kortsigtede mål i form af 

eksempelvis vægttab eller opbyggelse af muskelmasse. Hos den ældre genaration er målet 

derimod en stræben efter en sund livsstil. Oftest vægges interessen i denne stræben ved 

lægebesøg, hvor disse mennesker af helbredsmæssige grunde af læger bliver rådet til at træne. 

Endelig ses der hos kvinderne stræben efter hurtige resultater; herunder er der mål som vægttab 

eller det som på tyrkisk kaldes ”sıklaştırmak”, der på dansk bedst kan oversættes til et ønsket om 

at få en stram krop. Ydermere observerede vi en anden fitnesspraksis hvor det endelige mål er at 

opnå en bestemt kropstype illustreret ved bodybuilderidealet; i den forbindelse kan man snakke 

om en decideret bodybuilderkultur eller et bodybuildermiljø. 

Ydermere kommer vi den første del af analysen ind på mainstreammediernes rolle i forbindelse 

med fitnessdyrkelse i Tyrkiet. Her kigger blandt andet på idoler der hovedsageligt er kendte 

skuespillere, som vores respondenter enten ser op til og ønsker at efterligne, eller som sætter 

forskellige æstetiske trends eller står for kropsidealer, som efterstræbes af mange tyrkiske 

fitnessforbrugere. Her har Featherstones body image samt hans fokus på mainstreammedierne 

været særdeles brugbare. Ligeledes har Sassatelli samt Dworkin & Wachs studier været særdeles 

brugbare i forståelsen af mainstreammedierne og de kendte tyrkiske skuespillers rolle i forbindelse 

med fitnessdyrkelse; denne forståelse har i øvrigt givet anledning til overvejelser om hvordan de 

kendte tyrkiske skuespillere kan bruges rent marketingstrategisk (disse overvejelser kan læses i 

kapitel 6). 

 

I anden del omhandler fitness som identitetsforbrug. Her kigger på hvordan fitnessdyrkelse er 

med til at skabe eller forme identiteter. Selvet og Jeget  er i denne del af analysen centrale 

begreber der tages op. Vi har kunnet se, at diverse fitnesskæders tilbud i form af kostråd, 

træningsprogrammer m.m. fra kundernes side modtages som redskaber der former og endda 

udvider deres selv.  Derfor vil Russel Belks extended self være et af de teoretiske 

omdrejningspunkter i denne del. Sidst i denne del af analysen kommer desuden en flydende 

overgang til næste del af analysen der omhandler det sociale aspekt ved at dyrke fitness. Her 

erfarer vi, at det sociale aspekt på sin egen måde influerer individet og endda udvidet individets 

																																																								
14 Direkte oversat betyder det at ”lave sport”.  



	 60	

selv, hvorfor vi her finder det relevant at inddrage Maffesoli og Elliot, der på hver deres måde ser 

fællesskaber som definerende faktorer for individuel identitet.  

 

I tredje del af analysen kigger nærmere på det sociale aspekt ved at træne. Her kigger blandt 

andet på hvordan socialt samvær for nogle af vores respondenter er vigtigt i forbindelse med at 

dyrke fitness i  et fitnesscenter. Vi har blandet andet kunne observere, at socialt samvær for nogle 

er rigtigt vigtig og sågar en motivationsfaktor. Vi igennem vores observationer bemærket at flere 

af vores respondenter ser fitnesscentre som steder hvor man kan finde nye venner eller sågar en 

date. I den forbindelse fandt vi det relevant at skrive om Covas begreber linking value og linking 

places, som blev introduceret sidst i kapitel 3 . Vi har i denne del af analysen også kigget på 

hvordan visse træningsformer og træningshold ser ud til at være kønskodet (altså hvor deltagerne 

enten overvejende er mænd eller kvinder). Dette har givet anledning til interessante erindringer fra 

vores respondenters side, der fortæller hvordan de følte en utryghed ved at deltage 

træningsformer og træningshold, hvor deltagerne overvejende var af modsatte køn, hvorfor vi i den 

forbindelse fandt det relevant at inddrage Maffesolis neostammer. De mange observationer og 

teoretiske overvejelser har, ligesom ved mainstreammedierne og de kendte tyrkiske skuespillers 

rolle, givet anledning til marketingsstrategiske overvejelser som uddybes i kapitel 6. 

 

Endelig har vi i fjerde og sidste del af analysen kigget på hvad de tyrkiske fitnessforbrugere mest 

klager over. Vi kunne i denne del af analysen se, at de tyrkiske fitnessforbrugere oftest klager over 

den manglende eller fejlagtige kommunikation mellem virksomhed og forbruger, abonnement- 

og medlemsbetingelser herunder pris, samt personalets adfærd og viden. Vi sammenfattede 

disse klager med vores respondenters erfaringer, og desuden inddragede vi også vores egne 

observationer fra vores besøg på diverse fitnesscentre. Det billede der tegnede sig os hen imod 

Vargo og Lusch’s Service Dominant Logic For Marketing. Vi mener, at denne vil kunne danne 

rammen for en marketingsrelateret tankegang, der kunne mindske mængden af de ovenævnte 

klager og dermed skabe en konkurrencemæssig fordel i forhold de eksisterende kæder på 

markedet. 

 

5.4 Kropskultur, Kropsidealer og Mainstream mediernes rolle 

Under vores empirisamling i Istanbul var en af de overordnede fokuspunkter i vores interviews at 

få etableret et overblik over fitnessprakisser- og kulturer gennem vores interviews og vores 

etnografiske observationer. Til dette skal nævnes, at det naturligvis ikke har været muligt at 

identificere samtlige fitnesspraksisser eller kulturer i Istanbul, da vi blot har interviewet ni personer. 
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Men de ni interviews samt vores observationer har givet os et indblik i de fitnesspraksisser, som 

vores respondenter færdes i.  

 

Fitnesstræning og sport er naturligvis ikke et nyt koncept i Tyrkiet og Istanbul, og man kan 

hævde at dyrkelsen af hvilken som helst sport har til formål at forbedre ens egenskaber i den 

enkelte sportsdisciplin eller at forbedre/opretholde ens fysiske form eller at forandre og udvikle ens 

personlige krop. Men i den forbindelse observerede vi et begreb, spor yapmak, der på dansk kan 

oversættes til at dyrke sport. Begrebet er bredt dækkende; således kunne vi observere, at flere af 

vores respondenter svarede ”spor yapiyorum” (jeg dyrker sport) da vi spurgte ind til vores deres 

fysiske aktivitetsniveau. I forlængelse heraf uddybede nogle, at de går til og fra arbejde, mens 

andre så spor yapmak som at dyrke fitness. Altså er spor yapmak relativt udefinerbart eller i 

bedste fald et vidt begreb. I øvrigt problematiserer dette begreb det mest centrale ved specialet - 

nemlig fitnesskultur. Det promlematiserende element er at næsten al form for fysisk aktivitet hører 

under  spor yapmak, hvorfor det er vanskeligt at definere en overodnet fitnesskultur og 

dertilhørende subkulturer.  

Motiverne for spor yapmak  (i fitnesscentre) kan være flere, og vores empiri har primært fortalt en 

historie om at man ønsker at dyrke fitnesstræning med det formål at enten holde sig i god form 

eller at forstærke og forandre sin krop. Men også rigtig mange træner fitness efter lægens 

anvisninger. Disse er overvejende fra den ældre generation, der ofte har problemer med fedme 

eller kolesterol, hvorfor de af deres læger bliver opfordret til  spor yapmak . 

 

Vores interviews og samtaler var med mennesker, der tilhører arbejder- og middelklassen i et 

specifikt område i Istanbul, hvorfor det kun har været muligt at identificere de fitnesspraksisser og 

trends, som disse følger. Disse indebærer trends i den yngre generation, den ældre generation, 

kvinderne og bodybuilding kulturen. Blandt disse kunne vi identificere fire forskellige måder folk 

ønskede at træne på, og årsager til, hvorfor disse var vigtige for dem, hvilket vi kunne analysere 

tre kropsidealer ud fra og et mere livsstilsorienteret fokus. De bliver kort introduceret her, men 

bliver uddybet i det efterfølgende afsnit. Det første kropsideal var baseret på en fitnesstrend blandt 

yngre mennesker, som fokuserede på en muskuløs og slank krop, hvilket ens omgangskreds og 

kendte mennesker har indflydelse på i forhold til forventnings mål. Derudover, havde den ældre 

generation et specifikt livsstils fokus, som fokuserede på at opretholde en sund livsstil, hvor der 

hovedsageligt er fokus på at inkorporere sund kost med motion (ofte efter lægens anvisninger). 

Endvidere fik vi også identificeret en kvindelig fitnesstrend, hvor der hovedsageligt er fokus på at 

tabe sig hurtigt når sommeren nærmer sig. Afslutningsvist, var den en idealiserede bodybuilding 
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krop, som Tayfun, Recep og som Hilals kunder stræber efter. Disse fire fitnesspraksisser og trends 

er omdrejningspunktet for de første to afsnit i dette kapitel.  

 

Det er også nødvendigt at kommentere på, at der naturligvis også eksisterer andre fitnesstrends, 

som vi ikke har formået at afdække. Disse kunne bl.a. findes i det elitære samfundslag, det dybt 

religiøse og konservative og fra et rent demografisk perspektiv, hvor vi blot har indsamlet data fra 

Atasehir i Istanbuls asiatiske del. 

 

Yngre mennesker 

Definitionen ”yngre mennesker” er naturligvis en meget bred definition, men vi mener, at de unge 

mennesker som vi interviewede gav et udmærket billede af en yngre generation, hvor man ønsker 

at opnå et særligt mål med træningen eller ønsker at se ud på en særlig måde. Bl.a. nævner Onur 

at han først startede med at dyrke fitness, fordi han ønskede at tabe vægt, og stoppede efter at 

have opnået sit mål, og fordi arbejdet kom i vejen. Dog begyndte han at træne igen på opfordring 

af sine kammerater, hvor målet denne gang var at opbygge muskler:  

 

”Dem på vores alder der tager til fitness gør dette for at stramme op. Den ældre generation træner 

mere af sundhedsmæssige grunde” 

(Bilag 8) 

 

Det samme er gældende for Ugur og Tekin, som ønskede at øge deres muskelmasse, men måtte 

stoppe grundet deres arbejdstider. I disse menneskers tilfælde har kendte mennesker og deres 

livsstile også haft en indflydelse på deres ønskede kropsidealer.  

 

Ældre generation 

De respondenter som gav et indblik i denne kultur var primært Hilal og Arda, som forklarede os at 

de og de andre i deres center hovedsageligt fokuserer på at dyrke fitness baseret på en sund 

livsstil, som f.eks ikke har til hensigt at efterligne den seneste trend blandt skuespillere eller for den 

sags skyld at forsøge at efterligne deres fysik. Arda fortæller os at der er en klar forskel på den 

yngre og ældre generation:  

” Alle har naturligvis et mål med deres træning. Det vigtige er at man vælger de rigtige mål.  Det 

afhænger meget af demografi. Vores medlemsprofil har ikke sådanne mål (at efterligne kendte 

atleter eller skuespillere). Vores medlemmer har mere fokus på at leve sundt. Men hos de yngre 

mennesker ser jeg helt klart et sådant ønske” 

(Arda, 00:08:45 – 00:09:14). 
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Arda fortæller endvidere at der er en del som træner på opfordring af deres læger. Disse har som 

en eller anden form for sygdom eller skader som lægerne mener vil kunne minimeres igennem 

træning.  Tilmed nævner Bodybuilderen Tayfun, at mange sågar træner af frygt for døden. 

 

I den forbindelse fortæller Hilal, at hun ønsker at efterlade et indtryk på hendes kunder, så de 

udover deres fysiske træningsudbytte også integrerer en sund livsstil og kost, hvilket hun er 

vedholdende om. Hun nævner bl.a. at hun selv tidligere fokuserede på elementer i sin træning som 

nuværende kunder gør, hvilket primært er en flot krop, men hvor hun i dag gør hvad der er 

nødvendigt for at have en sund krop:  

 

”dengang trænede jeg kun det som gjorde mig glad rent fysisk, men i dag fokuserer jeg på at leve 

sundt og træne derefter”. 

(Hilal, 00:18:30 - 00:18:45). 

 

Kvinderne 

De to kvinder vi interviewede tegnede et billede af at der findes et tydeligt skel mellem kvinder som 

træner i de lokale ”mahalle” centre samt dem som træner i de større centre. Filiz nævner bl.a. 

centeret Portakal som udelukkende er for kvinder:  

 

”Det er fordi at nogle kvinder ikke kan lide at tage i fitnesscentre hvor der også er mænd. De tager i 

fitnesscenter for at gøre sig klar til sommerperioden”’ 

(Filiz 2, 00:08:36 – 00:08:47) 

 

 

Udover, at hun fortalte os at hun primært trænede for at genoptræne hendes skulder fik vi 

indtrykket at hun også gjorde sig klar til sommer, hvilket Hilal bekræfter at mange unge kvinder 

gør:  

”i denne periode ser jeg at mange unge kvinder træner, fordi de ønsker at gøre sig klar til 

sommeren. De træner i 1-3 måneder, taber sig og stopper”. 

(Hilal, 00:21:06 – 00:21:21 

 

Med andre ord kan vi se, at mange kvinder har et ideal forestillet selv eller et ønsket ”body image”, 

for at bruge Featherstones begreb, og af denne grund vælger at tage i fitnesscenter - så de kan 

være klare til vise kroppen frem i sommerperioden (Featherstone 2010:194).  
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Derudover, nævner Filiz at kvinder med forskellige baggrund vælger at træne i det kvindelige 

træningscenter Portakal da de er mest tilpasse at træne der i forhold til at skulle træne i et miljø 

sammen med mænd.  

I forlængelse af dette nævner Furkan, at han endnu ikke har set kvinder med tørklæde træne i de 

centre han har trænet i og i Zone klubben han arbejder i. Furkan nævner, at han ikke mener at 

denne type kunder er tilpasse i at træne i større og åbne områder, men i stedet træner i mindre 

lokale fitnesscentre eller steder hvor det udelukkende er tilladt for kvinder at træne.  

 

De får deres daglige motion i bl.a. Portakal, som er et fitnesscenter udelukkende for kvinder eller 

på holdtræninger, som kun kvinder for det meste deltager i, som pilates eller yoga. Også i 

”mahalle” centrene dyrker en del kvinder med tørklæde dyrker træning. Det gør de fordi, der er 

færre som kan iagttage dem, og fordi de andre fitnesskunder i de større centre klæder sig på en 

måde som provokerer dem. Omvendt nævner nogle af vores respondenter, at medlemmer fra de 

større centre bevidst vælger disse store centre fordi deres tøjstil ikke er ”passende” i de små 

”mahalle” centre. Furkan er blandt disse: 

 

”kvinderne i de større centre generelt har tættere siddende træningstøj på med tights og 

undertrøjer, hvilket de kan træne afslappet i. Men disse kvinder med tætsiddende træningstøj 

træner ikke i ”mahalle” centrene, fordi det ikke er acceptabelt at træne i sådant et outfit der, men 

hvor man i højere grad forventer at man træner i løst og løstsiddende træningstøj, hvilket er et 

træningsmiljø, som kvinderne med tørklæde er mest tilpasse i.” 

(Furkan, 00:14:01 – 00:14:42). 

 

Vi synes, at denne observation er særdeles interessant når man sætter den op imod Maffesolis 

teori omkring neo-tribale fællesskaber, hvor Maffesoli har fokus på fællesskabet versus individet 

(Maffesoli; 1996: 76). Maffesoli beskriver hvordan fællesskaber influerer individers identitet, og at 

individer forsøger at efterligne andre medlemmer af det fællesskab de ønsker at være en del af. 

Ud fra ovenstående tilfælde kan vi konstatere, at visse former for tøjstile er acceptable i nogle 

træningsmiljøer (eller fællesskaber), men ikke er det i andre; i de små mahalle centre er 

tætsiddende tøj i strid imod fællesskabets normer, mens det er ganske almindeligt i større centre 

som Zone, Macfit eller Jatomi.   
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I den forbindelse siger Furkan følgende om kvinder der går religiøst klædt (blandt andet med 

tørklæder), som er blandt de ovennævnte kvinder der vælger mahalle centrene eller centre som 

Portakal : 

”om de vil det eller ej er de tvunget til at træne der” 

(Furkan, 00:14:37 – 00:14:39) 

 

Dette citat kan ses som reference til at det konservative og religiøse kvindelige segment er blevet 

henvist til at træne i de lokale, anonyme og mindre besøgte fitnesscentre, hvor der er færre mænd 

som kan iagttage dem. Når vi benytter ordet ”henvist” refererer vi til de religiøse og konservative 

referencegrupper, som kan have indflydelse på disse kvinders holdninger til forbruget af fitness og 

hvordan de bør forbruge det.  

 

I forhold til kvinder, fitness og kropsidealer måtte vi konstatere, at det var relativt svært at 

konkludere noget definitivt i forhold kropsidealer eller massemediernes roller. Dette skyldes 

primært, at det var svært for vores kvindelige respondenter at være ”åbne” omkring disse emner 

for to fremmede mænd. Ikke desto mindre så vi altså ud fra Hilals og Filiz’ interviews, at der hos 

kvinderne ses en tendens til at man træner for at blive sommerklar. Hvis vi sammenfatter dette 

med vores observationer fra mainstreammediernes rolle, hvor vi så at artikler henvendt kvinder 

oftest handlede om at tabe sig eller om at få en stram eller tonet krop, tegnes der dog et 

kropsbillede som ser ud til at være eftertragtet blandt tyrkiske kvinder. Denne er altså den 

stramme, slanke og tonede krop som er ønsket et body image (Featherstone 2010:194) for 

tyrkiske kvinder. 

 

Bodybuilding kulturen 

Bodybuildingkulturen i Istanbul opstod for en del årtier siden forud for de stigende fitnesstrends og 

praksisser som eksisterer i dag. Således fortæller både Recep og Tayfun, at denne kultur har 

eksisteret siden slut 70’erne og 80’erne, hvorimod de første fitnesskæder i Tyrkiet først blev åbnet i 

2013 i form af Jatomi fitness og Spa. Bodybuilderkulturen eksisterer naturligvis stadig, og er 

primært aktuel i mahalle centrene, fordi medlemmerne har et nært tilhørsforhold til det enkelte 

center, hvor det ofte er tilfældet at de har trænet der i flere år, nogle gange årtier.  

 

Recep og Tayfun gav et meget tydeligt indblik i hvilke kropsidealer der var fokus på i deres center 

og kultur. Selve centeret var spækket med billeder af bodybuildere og flere af deres kunder havde 

ligeledes hvad man ville definere som en bodybuilding krop. Recep nævner eksempelvis at hans 

bror var inspireret af 80-og 90’ernes bodybuildere, hvorfor de åbnede deres fitnesscenter for årtier 
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siden for at have et sted at udøve denne bodybuildingkultur. Deres center er, ligesom Hilals center, 

et ”mahalle” center. Fornævnte Hilal introducerede os i øvrigt til en af hendes kunder som 

forklarede os, at han ønskede at ligne hans træner Aykut, som har været en del af bodybuilding 

kulturen, og tilmed kender Tayfun og Recep gennem denne. I disse centre eksisterer den 

selvsamme bodybuilding kultur, hvor det er de samme kropsidealer fra 80-og 90’ernes, som der 

bliver arbejdet hen i mod. Der er altså tale om en idolisering i dette miljø. Nogle idoliserer 80-og 

90’ernes store bodybuildere, mens andre idoliserer deres trænere (jf. eksemplet fra Hilals center, 

hvor et medlem tilkendegiver at han ønsker at ligne hans personlige træner Aykut). Vi oplevede 

sågar et medlem, der i Receps center fortalte bodybuilderen Tayfun at han ønsker at være ligeså 

stor som ham. Man sige at denne idolisering, i Featherstones termer, skaber nogle body images 

som folk ønsker og stræber efter igennem fitnessdyrkelse eller bodybuildertræning (Featherstone 

2010:194). I forbindelse med ovennævnte eksempler, hvor medlemmerne eksplicit ytrer et ønske 

om at ligne deres personlige trænere (eksemplet med den personlige træner Aykut) eller andre 

medlemmerne i centret (eksemplet med Tayfun), kan man inddrage Maffesolis tanker omkring 

neostammer. I denne fortæller Maffesoli, at individer der ønsker at være del af et fællesskab vil 

tilstræbe at efterligne medlemmerne af det tilstræbte fællesskab. For os ser det ud som om at det 

er netop dette der foregår i ovenævnte eksempler – et ønske om at være en del af 

bodybuilderkulturen inderkreds. 

 

Mainstream medierne i form af tv, aviser og diverse blade inklusiv fitnessblade, havde ser ud til at 

have en rolle i vores respondenters liv i forbindelse med fitnessdyrkelse. Dog ser det ud som om at 

mainstreammediernes potentiale ikke helt er forløst i endnu i forbindelse fitnessdyrkelse. En tydelig 

årsag er at fitnesstræning endnu ikke er en sportsdisciplin, som har en fast platform på tv eller i 

aviser. Dette fravær i medierne skyldes primært at fokus ligger på andre sportsgrene såsom 

fodbold og basketball. Til dette fortæller Tayfun at:  

 

”Vi er langt bagud her i Tyrkiet. Fitnesskulturen har ikke omfavnet tyrkerne nu. Her er fodbold 

nummer et. 11 idioters jagt efter en fodbold. Hvad er fodbold egentlig?(…) ” ”Det er pga. fjernsynet 

at vi er så langt bagud her. De snakker kun fodbold” 

(Recep, 00:11:03 – 00:11:49) 

 

 

Ligeledes nævner Samet, at fitness er langt bagud i forhold til eksponering af sportsgrene i medier. 

Også han nævner fodbold som nummer et efterfulgt af sportsgrene som basketball og volleyball. 

Dette er også det indtryk vi selv får når vi ser tyrkiske sportskanaler. Både Tayfun, som har 30 års 
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erfaring i fitnessbranchen i Tyrkiet, og Samet, som har været en del af sportsmiljøet i ca. 15 år, 

fortæller samme historie om at disse medier ignorerer eller helt negligerer fitnessfeltet. Dette 

betyder derfor også, at de mennesker som dyrker fitness i øjeblikket eller ønsker at gøre det i 

nærmeste fremtid får deres informationer vedrørende fitnessemnet fra andre kilder. 

 

Dette afhænger derfor af om man aktivt søger information om emnet bl.a. gennem internettet eller 

køb af fitnessblade. Men det afhænger i høj grad også af ens omgangskreds, og hvorvidt denne er 

bekendt med fitnessområdet. Flere af vores respondenter samt data fra sikayetvar.com peger i 

retning af at folk vælger typen af fitnesstræning afhængighed af ens vennekreds, hvilket vi også 

nævner i 5.6. Både Onur, Tekin, Ugur og Filiz nævner, at de dyrker eller har dyrket fitnesstræning 

et bestemt sted, fordi de havde mulighed for at gøre det sammen med deres venner. Derudover, 

har både Furkan og Samet observeret i deres tid som fitnessinstruktører at folk sjældent træner 

alene, men at de træner sammen med andre de kender. Desuden, er det ofte tilfældet at folk tager 

deres venner med til deres eget fitnesscenter for at have en at træne med, hvilket også lader til at 

være det enkelte fitnesscenters metode til at få flere medlemmer - nemlig  word of mouth metoden.  

 

Udover de førnævnte medier findes der dog et særligt punkt, som har indflydelse på folks valg af 

type af fitnesstræning, og dette er de kendtes og særligt skuespillernes levestil, hvor det ofte er 

normalt at deres livsstile og kroppe bliver udstillet i sladderblade. I forlængelse af dette, bliver 

deres kroppe også vist på tv, hvis den gældende person har gennemgået en transformation, hvor 

kroppen har fået en mere muskuløs statur. Som tidligere nævnt, diskuterer Üstüner og Holt 

hvordan kendte mennesker og jetsettere har integreret en vestlig livsstil med inspiration fra Europa 

og USA vha. medierne, som den brede befolkning bliver eksponeret for - det som Üstüner og Holt 

kalder batici livsstil (Üstüner & Holt 2007: 46) .  

Der eksisterer adskillige enkeltmands fitnesscentre med inspiration fra amerikanske country club’s 

hvor Jatomi, Zone og især Hillside er tydelige beviser på dette, da man har investeret i utallige 

luksuriøse services og produkter. Dette kommer også til udtryk fra nogle af vores respondenter, 

hvor Ugur bl.a. nævner at den europæiske side er et område hvor flere kendte dyrker deres 

motion, hvilket vi synes er interessant han nævner, fordi det giver indblik i hvordan han er blevet 

eksponeret til denne livsstil og at denne livsstil muligvis er noget som er ønsket. Han kunne ikke 

nævne eksisterende kæder og kunne ikke genkende dem vi præsenterede for ham, men kunne 

fortælle os om et rigt område, hvor de kendte træner. Derudover, nævner Furkan også Bebek på 

den europæiske side, som et område hvor der er åbnet flere fitnesscentre. Dette område er 

samtidig et meget dyrt distrikt hvor mange kendte og trendsættere frekventerer.  
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I flere af vores samtaler blev den tyrkiske skuespiller Kivanc Tatlitug diskuteret, fordi denne person 

er en af de mest kendte skuespillere på tyrkisk tv som bliver anset af mange for at have en 

imponerende krop, hvilket nogle af vores respondenter var enige i. Selv mente Tekin at det er 

urealistisk at have en fysisk som hans:  

 

”Jeg tror ikke det er et realistisk mål at ligne Kivanc Tatlitug. Om vinteren ser han helt almindelig 

ud. Om sommeren har han lige pludselig trænet sig til en toptrænet krop… jeg tror ikke det er 

realistisk… det er umuligt” 

(Tekin, 00:28:12 – 00:29:39) 

 

Samtidig siger han dog at Tatlitug har en eftersøgt krop:  

 

” Men alle kunne da godt tænke sig at have muskler som Kivanc Tatlitug eller en fodboldspiller”. 

(Tekin, 00:30:48 – 00:30:57) 

 

I forlængelse af dette nævner Ugur, at han til tider finder sig motiveret af skuespillerne på film og 

deres imponerende fysik, men mener dog at det er ekstremt svært at opretholde en muskuløs 

krop. Han siger specifikt  

 

”at jeg ikke ønsker at overdrive muskelmassen, da det kræver meget at opretholde” 

00:25:43 – 00:25:50) 

 

Dette fortæller os at han muligvis er blevet misinformeret på  området. Vi fik nemlig indtrykket, at 

han har tror, at vægttræning vil føre til en muskuløs krop på et tilsvarende niveau som dem i hans 

gamle center, hvor det ofte er bodybuilder typer som træner. Derudover, har de muskuløse 

nationale og internationale skuespillere på tv givet ham det samme indtryk, hvilket kan fungere 

som en hindring for hans fremtidige træning, da han ikke ønsker sådan en krop. 

 

Endvidere, fortæller Samet at der i fitnessbranchen generelt er et enormt stort fokus på at tilbyde 

personlig træning og interaktion med kunderne, fordi disse ofte har specifikke trænings mål. Han 

siger følgende:  

 
”En af grundende til at personlig træning er blevet et hit i Tyrkiet er netop på grund af ønsket om at 

efterligne kendte mennesker. Mange opsøger personlige trænere med sådanne mål” 

00:13:15 – 00:14:20) 
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” Mavemuskler er noget som man har kendt til siden menneskets oprindelse. Men hos os har man 

først stiftet bekendtskab til mavemuskler da Kivanc Tatlitug viste maven frem på TV” 

(Samet, 00:15:04 – 00:15:18) 

 

Derudover fortæller Recep og Tayfun at mediernes fiksering på skuespillere og fodboldstjerner 

generelt er med til at skabe urealistiske forventninger hos folk, og er derfor en markant årsag til at 

der spredes misinformation på området. Mange af vores respondenter nævnte Kivanc Tatlitug, 

men det lader til at være et fokuspunkt som konstant skifter. Recep udtaler følgende: 

 

” I Tyrkiet er det lidt som en modedille. Når en kendt skuespiller og hans veltrænede krop opfanges 

af medierne skrives der hurtigt mange historier omkring det… hvordan han har opnået denne 

kropsbygning eksempelvis… På den måde skabes lidt opmærksomhed, men det bliver hurtigt 

glemt igen” 

(Recep, 00:25:50 – 00:26:15) 

 

Endvidere, fortæller Recep om hans storebror, som er en del af bodybuildermiljøet. I den 

forbindelse nævner han, at det for 20-30 år siden, hvor hans storebror begyndte at træne, var 

kendte amerikanske bodybuildere som var forbillederne: 

 

” Det her billede er taget i 1990. Der var min storebror 20 år. Han var næsten lige begyndt at 

træne” (…)  ”Dengang min bror startede… det var tilbage i 80’erne eller 90’erne… der var det 

Silvester Stallone… Man så Rocky i biografen… Det var Arnold… Conan.. Kommando… Man så 

disse film i biografen… Det var dem der var forbilleder da min storebror startede med at træne(…)” 

(Recep, 00:22:25 – 00:25:29) 

 

Men da fitnesstræning er blevet mere udbredt i dag og er kommet ud til masserne er denne fokus 

på bestemt kendte mennesker også skiftet, hvor det ikke længere kun er bodybuildere der 

glorificeres, men også skuespillere og sportsstjerner, ifølge Recep:  

 

” Det er også sådan i dag… Måske er det ikke de samme rollemodeller. Det er ikke kun 

skuespillere mere… Det er modeller og sportsudøvere.  De peger eksempelvis på en model i et 

blad og siger de vil være som denne model, men de ved at pågældende model har slidt og slæbt 

mindst 5 år for at få den krop. De tror de kan opnå det den krop på 3 til 6 måneder” 

(Recep, 00:17:01 – 00:17:29) 
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Det er interessant at både Samet, Tayfun, Recep, Tekin og Ugur kommenterer på Kivanc Tatlitug. 

Det vidner om, at folk på forskellige træningsniveauer, om de er novicer eller seriøse forbrugere af 

fitnesstræning, har gjort sig bevidste tanker om kendte menneskers indflydelse på dem selv og på 

andre. Selvom denne pågældende skuespiller ikke nødvendigvis endorser et specifikt fitness 

produkt eller service, har hans batici livsstil15 en direkte indflydelse på vores respondenters 

meninger om hvad der er attraktivt og eftersøgt i en flot krop.  Dette er også hvad Samet egentlig 

fortæller i citatet på forrige side omkring Kivanc Tatlitug og hans mavemuskler; billedet af Tatlitug, 

der viser sin mave frem, spredes via mainstreammedierne ligesom bølger i vandet, og når ud til 

den brede befolkning, som danner deres holdninger i forbindelse med billedet.  

 

Mainstreammediernes rolle kan i det henseende ikke undervurderes, da det er denne som 

muliggøre at (krops)billeder, som eksempelvis Tatlitug og hans mave, spredes aom bølger i 

vandet.  

Et medium der er en del mainstreammedierne i Tyrkiet er eksempelvis fitnessblade. Vi har kigget 

på tre af slagsen hhv. Mens Fitness, Fitness For Men og Mens Health, der alle henvender sig til 

fitnessinteresserede i Tyrkiet. Noget af det første der slog os var forsiderne på disse blade. Disse 

var prydet med overskrifter der fremhæver artikler omkring hvordan man opnår hurtige resultater. 

”forbrænd hurtigt fedt” ” og ”resultater på kun ti dage” står der eksempelvis på forsiden af Fitness 

for Men (Fitness for Men 2016:1), mens man i bladet Mens Fitness  kan se overskrifter som ”bliv fri 

for topmaven hurtigt” og ”mavemuskler på 6 uger” (Mens Fitness 2016:1).   

Vi beskrev hvordan der især hos den yngre generation der dyrker sport er en forventning omkring 

hurtige resultater - hvad enten det er hurtigt vægttab eller hurtig muskelopbyggelse, og det 

henseende er disse forsider særdeles interessante. Det er ikke til at vide, om den yngre 

generations forventning om hurtige resultater har sine rødder i disse blade eller omvendt. Hvis 

tilfældet er, at den yngre generation influeres af disse forsider og derfor forventer hurtige resultater, 

kan man sige at Dworkin og Wachs’ tese omkring fitnessblades rolle i skabelsen af kropsidealer og 

fitnesstrends valideres. Ligeledes kan man kæde Featherstones tanker sammen i ovenstående 

tilfælde, i og med at han også pointerer at mainstreammedierne spiller en afgørende rolle i 

udbredelsen af kropsidealer (body images) og trends (Dworkin og  Wachs 2009:36 & Featherstone 

1982:23).  

 

 

 

																																																								
15 Batici livsstil er et begreb Üstüner og Holt bruger til at forklare tyrkernes fascination af vestlig livsstil. 



	 71	

I forbindelse med de tyrkiske fitness- og sundhedsblade har desuden lagt mære til, at der ikke blot 

informeres omkring fitness. Det virker næsten som om at disse promoverer eller forsøger at sprede 

en hel livsstil. Man kan således i både Mens Health, Fitness for Men og Mens Fitness se reklamer 

for dyrt mærkevaretøj eller ure, samt artikler vedrørende sex eller sund kost. I Fitness for Men 

findes artikler med overskrifter som ”Bliv rig på kort tid”  og  ”bliv fri af stres” (Fitness For Men 

2016:65ff). Ydermere bemærkede vi, at de i Mens Fitness havde gjort plads til et interview med 

sæbeoperaskuespilleren Burak Tozkoparan (Mens Fitness 2016:86), hvor de blandt har stillet om 

spørgsmål vedrørende hans træning og hemmeligleder. Dette mener vi endnu engang 

understreger skuespillernes roller som trendsættere og mulige endorsers (jf McCracken 1989:318). 

 

 

Vi kiggede desuden også den rolle mainstreammedierne har i forbindelse med træningstrends for 

kvinder. Vi så eksempelvis på Womanshealth.com.tr, tyrkisk sundhedsmagasin for kvinder, at 

artiklerne overvejende handlede om sıklaştırmak (at stramme op), zayıflamak (at tabe sig)  og 

şekillendirmek16, hvilket er i fin overensstemmelse med vores etnografiske interviews, hvor vi også 

fik indtrykket af at disse var de trends eller idealer som især de yngre kvinder følger (for at blive 

sommerklar)  

 
På baggrund af forudgående afsnit kan vi konkludere, at kendte mennesker, derunder modeller, 

sportsstjerner og især skuespillere, spiller en afgørende rolle i udbredelsen af nogle bestemte 

kropskulturer og livsstile. Disse ses ofte som idoler som mange følger og forsøger at efterligne. 

Yderligere så vi, at mainstreammedierne i den forbindelse spiller en rolle, da det er igennem disse 

medier at disse sportsstjerner, skuespillere og bodybuildere eksponeres, og hvor bestemte livsstile 

og kropsbilleder spredes ud til fitnessforbrugerne. Udfordringen er at fitnessdisciplinen ikke får nok 

eksponering i medierne ifølge vores Recep, Tayfun og Samet. Samtidig erkender disse 

respondenter, at medierne som platform er en vigtig kilde til udbredelsen af fitnessdisciplinen, 

hvorfor det afgørende er at fitnessdisciplinen får mere eksponering.  
 

 

 

 

 

 

																																																								
16 Betyder at ”forme kroppen” som i sıklaştırmak, hvor man strammer kroppen for at opnå kropppens 
”naturlige form. 
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5.5 Identitetsforbrug 

I denne del af analysen ligger fokus på hvordan fitnessdyrkelse eller fitnessforbrug er medvirkende 

til at forme eller skabe bestemte identiteter. Udover at vores respondenter delte deres erfaringer 

og behov med os fik vi også indsigt i og forståelse for, hvordan den enkelte person skabte en 

mening for sig selv igennem deres fitnessdyrkelse.  

 

På samme måde som når individer fortæller en historie om sig selv vha. deres ejendele, så som 

tøj, den nyeste smartphone osv. kan ejerskabet af et fitnessmedlemskab også fungere på denne 

måde. Denne historie og ejerskab er med til at både kommunikere med omverdenen, men også 

med en selv. Det er nemlig med til at udvide og udvikle ens eget jeg (jf. Belk 1988:145 ).  

 

Vores ene respondent Tekin nævner, at han kunne mærke en mærkbar ændring i hans humør og 

generelle velvære da han meldte sig ind i sit fitnesscenter:  

 

” Første gang jeg trådte ind i centret kunne jeg mærke en gejst og spænding. Der var jo lige 

pludselig en ekstra dimension i hverdagen… noget nyt og spændende. Hvert enkelt øvelse var nyt 

og spændende” 

(Tekin, 00:05:19 – 00:05:38) 

 

Det samme var gældende for Ugur som nævner, at træningen gjorde ham mere rolig og afstresset 

i sin hverdag: 

 

”Træningen fjernede en byrde fra mine skuldre. Det gav mig ekstra energi og styrke. Jeg blev også 

mindre stresset og fik generelt mere overskud i hverdagen” 

(Ugur, 00:09:30 – 00:10:22 

 

Udover udviklingen af det individuelle jeg gør fitnesscentrene meget ud af at dette jeg bliver 

udvidet på gruppeniveau. 

 

De tyrkiske fitnesscentre fokuserer generelt meget på at introducere deres medlemmer i centeret. 

Dette gør de bl.a. ved at tage aktiv del i medlemmets udvikling ved at tilbyde konstant sparring og 

kostråd. Denne interaktion er ekstrem vigtig i forhold til at det er med til at forme og skabe sociale 

relationer mellem parterne. Dette er med til at udvide jeget i forhold til den fitnesskultur man 

udforsker den i.  
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I samtlige af vores interviews kom det frem at personlig vejledning er en fast inventar i alle 

fitnesscentre af flere årsager. En af årsagerne er at denne metode er med til at sikre personens 

medlemskab i centeret i længere, fordi de konstant får opdatering på deres træning. Derudover, 

nævnte både vores fitnessinstruktører og fitnessmedlemmer, at det ofte ikke er muligt at træne på 

egen hånd, men at man i stedet skal følge en fitnessinstruktørs vejledning. Dette gøres åbenbart 

for at minimere skader, men også for at uddanne folk på et område, hvor de færreste ved særlig 

meget.  Dette er ekstremt interessant, fordi det tegner et billede af, at nye fitnessmedlemmer bliver 

introduceret til centerets kultur det sekund de underskriver kontrakten, hvilket er med til at tilhøre 

en øjeblikkelig dimension til medlemmets jeg. 

 
Til dette nævner Samet:  
 

” Hvis i eksempelvis aldrig har dyrket sport og starter i vores center skal i først lære øvelserne. 

Jeres muskler skal vende sig til disse øvelser. Dette tager som regel 3-4 uger. I kan ikke forvente 

jer at se synlige resultater efter en måned (…) Nogle forstår desværre ikke dette. Vi gør meget ud 

af at fortælle dem fra starten at dette ikke er realistisk.” 

(Samet, 00:07:20 – 00:08:53) 

 

Filiz siger:  

 

” Når man lige er startet går personalet rundt med dig og viser dig maskinerne. Selv løbebåndene 

viser de frem. De viser hvordan man eksempelvis regulerer hældningen og farten. Der er god 

kommunikation mellem medlemmer og personalet” 

(Filiz, 00:09:25 – 00:09:56) 

 

 

Tekin nævner endda at træneren tog aktiv del i at ændre hans kost, hvilket kan siges var med til at 

extende hans jeg:  

 

”Da jeg startede med at træne ændrede mine spisevaner sig også. Træneren gav mig kostråd. 

Hvis jeg førhen spiste to æg om dagen spiste jeg nu 5 æg i stedet. Han anbefalede mig 

eksempelvis at spise meget æg, kylling, grønsager så som broccoli” 

(Tekin, 00:07:15 – 00:07:52 
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Denne interaktion mellem medlemmet og instruktørerne løfter medlemmets fitnessforbrug til et 

gruppeniveau, hvilket skaber et tilhørsforhold til centerets kultur og dets medlemmer. Når man 

deler en oplevelse eller træningssession med andre er det med til at forstærke gruppens identitet, 

hvilket finder sin drivkraft i folks ønske om at være en del af noget større end en selv (jf. termet 

sharing af Belk 2010: 717).  

 

Eksempelvis, tilbyder nogle centre at man har mulighed for at dele sin træningsoplevelse sammen 

med en ven. Dette har Filiz bl.a. gjort brug af, hvilket kan hævdes er med til at løfte hendes 

træning til et niveau, hvor hun deler det med sin veninde. Samtidig kan dette være med til at styrke 

hendes venskab med sin veninde vha. et fitnessmedlemskab. 

 
”Jeg har mulighed for at tage en ven med til træning 3 gange om måneden. Jeg tog engang min 

veninde, Basak, med.” 

(Filiz 2, 00:04:46 – 00:04:57 

 
Dette element er også et punkt som fitnesscentre bevidst udnytter. I forhold til at Belk nævner, at 

folk deler oplevelser sammen for at styrke sammenholdet, er det noget som Samet bl.a. fortæller 

os om. Han ser at folk ofte gerne træner sammen med andre, enten ved at spørge andre i centeret 

eller ved at invitere deres venner: 

  

”Når jeg kigger rundt ser jeg ikke mange der træner alene. Enten har de en ven med ellers møder 

de en i centret som de træner sammen med. Folk falder nogle gange i snak med andre som 

træner her. De kender dem nødvendigvis ikke. Men inden længe spørger den ene den anden om 

de har lyst til træne sammen. Det er meget normalt” 

(Samet, 00:02:44 – 00:03:02) 

 
 
Til dette tilføjer Onur: 
 

”Fitnesscentrene vælger at bruge sociale relationer. Hvis man rekrutterer sine venner, får man 

rabat på sit medlemskab” 

(Bilag 8) 

 

Onurs kommentar fortæller et billede om, at fitnesscentrene er bevidste om, at de fleste 

mennesker ønsker at forbruge fitness i fællesskab med andre, hvorfor fitnesscentrene giver deres 

eksisterende kunder et økonomisk incitament til at rekruttere deres venner. 
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Som tidligere skrevet har det en betydning for personens jeg at træne sammen med andre. I 

forlængelse af dette skal mainstream mediet fitnessblade også nævnes, fordi dette element også 

kan have en betydning på den enkeltes jeg. Tanken er at betydningen kan have en tilsvarende 

effekt som skuespillernes og sportsstjernernes aktive livsstil har haft i vores respondenters 

motivationer og mål. 

Vi har derfor analyseret tyrkiske fitnessblade, for at undersøge hvilken narrativ disse indeholder 

samt hvordan de kan være med til at styrke den enkeltes personlige fitnessidentitet. Det har ikke 

været muligt at få indblik på dette område fra vores respondenter, men vi vil analysere baseret på 

vores respondenters tidligere udtalelser om sundhed, velvære, fitness, fællesskaber og kost. De to 

blade er fra Men’s Health og Fitness For Men Türkiye.  

Begge blade pryder forsiden med muskuløse mænd med bar overkrop, og ligner meget dem man 

ser de fleste steder. Indholdet i dem begge er ens, omfattende og informationsrig. De fokuserer 

ikke kun på fitnesstræning, men i høj grad også på, hvordan man lever et sundt og aktivt liv. Der er 

bl.a. enormt stort fokus på vægttab, og hvordan man kan udføre dette, hvilket også bringer os 

tilbage til regerings tiltag med at bekæmpe fedme i befolkningen. Det er yderligere interessant at 

kostrådene ikke har rødder i det tyrkiske køkken, men derimod indeholder opskrifter fra den 

vestlige verden, hvilket kan eliminere bestemte mennesker fra at tage rådene seriøst. Det kunne 

derimod være interessant, hvis der var større fokus på det tyrkiske køkken i disse blade. 

 

Bladene fokuserer meget på at belære og rette på eventuelle misforståelser blandt dets læsere. 

Bl.a. er der flere interviews med træningsinstruktører som forklarer fordelene ved forskellige 

træningsformer. Dette er også hvad Samet, Recep og Furkan fortalte os med hensyn til at de 

fokuserer meget af deres arbejde på at korrigere folks viden på området og uddanne dem.  

De har også flere interviews med skuespillere og atleter, som både giver et indblik i deres liv, men 

deler også deres træningserfaringer, vaner og behov. Yderligere, bliver det også diskuteret i disse 

interviews, hvordan man kan opretholde et bestemt udseende vha. træning, men også brugen af 

kosmetisk produkter og tøj. 

 
5.6 Det sociale ved at træne 

”Når jeg kigger rundt ser jeg ikke mange, der træner alene. Enten har de en ven med ellers møder 

de en i centret som de træner sammen med”  

(Samet, 00:02:44 – 00:03:02) 

 

Citatet tilhører fitnessinstruktøren Samet der i sit interview fortæller, at han på sin arbejdsplads ser 

mange der træner sammen to og to eller flere. Han fortæller yderligere i sit interview, at han 
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igennem sine iagttagelser ser en tendens til at personer, som melder sig ind i et center alene også 

(efter et stykke tid) træner sammen med andre: 

 

”De ser hinanden hver dag. Noget af det første de gør er at finde sammen. Først spørger de 

hinanden hvordan det går. Det næste de gør er at spørge om man har lyst til træne sammen”’ 

(Samet, 00:06:28 – 00:07:05) 

 

En anden fitnessinstruktør, Furkan, fortæller ligeledes, at det er sjældent at se medlemmer træne 

alene. Han nævner eksempelvis at rigtig mange ægtepar og kærestepar besøger det center han 

arbejder i, Zone i Atasehir. Han nævner desuden at rigtig mange studerende fra et bestemt 

universitet nær Zone i Atasehir kommer for at træne i centret. Også Arda nævner, at  

itnessmedlemmer i Tacspor også i højere grad træner sammen.   

 

Der kan lægge mange grunde bag dette ønske om at træne sammen. Eksempelvis nævner Samet 

”gazlamak” som en grund. Direkte oversat betyder gazlamak at give hinanden gas. En mere 

meningsfuldt oversættelse af begrebet er at motivere hinanden. Samet forklarer, at mange af dem 

der møder op til træning har brug for at blive motiveret og modtage en form for anerkendelse for 

deres indsats. Han uddyber, at dette fænomen ikke kun eksisterer inden for træningscentrene, 

men at ”gazlamak” er meget typisk tyrkisk. Fænomenet ”Gazlamak” så vi øvrigt på tætteste hold i 

Universal Sport, der til dagligt ledes af Hilal. I hendes rundtur observerede vi en af medlemmernes 

træning, hvor centrets personlige træner hele tiden kom med motiverende bemærkninger. Den 

personlige træner blev ledsaget af centrets ejer, Hilal, der også kom med motiverende 

bemærkninger.   

Det lader til at denne form for rygklapperi og anerkendelse (gazlamak) ikke er forbeholdt de 

tyrkiske fitnesscentre. Således beskriver Sassatelli hvordan hun har observeret personlige trænere 

(i London og Firenze, hvor hendes undersøgelser er foregået) anerkende og motivere 

fitnessmedlemmer. Sassatelli nævner, at disse anerkendelser især rettes mod nye 

fitnessmedlemmer, og at dette gøres for at mindske ”konkurrencen” mellem de nye medlemmer og 

de rutinerede medlemmer. Sassatellis tese er, at man på den måde bibeholder en social og 

samhørig tone i centret (Sassatelli  2014:104). 

 

En anden grund for at tage i fitnesscenter og træne sammen er, ifølge vores undersøgelser, et 

ønske om at opretholde kontakten til venner eller bekendte - eller sågar et ønske om at søge nye 
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sociale relationer. Således begrunder den revisoruddannede Onur sin anden indmeldelse17 i 

fitnesscentret med at hans venner trænede i pågældende center, hvorfor han ønskede at melde 

sig i samme center. Onur forklarer yderligere at han igennem sine besøg på fitnesscentret har 

fundet nye venner: 

	
“Jeg har gjort mig en del bekendtskaber I fitnesscentret. Nogle har endda udviklet sig til tætte 

venskaber. Det var også lidt derfor jeg valgte at begynde igen” 

(Bilag 8) 

 

En anden af vores respondenter, Filiz, nævner, at hun tit træner sammen med sin veninde, Başak.  

Også Ugur fortæller at hans kammerat var en influerende faktor i Ugurs indmeldelse i 

fitnesscentret. 

Tekin, en anden af vores interviewede personer, fortæller, at han ser fitnesscentre som steder hvor 

man kan finde nye venner. Både i hans kropssprog og i det han sagde kunne vi mærke, at det for 

Tekin var en helt naturligt ting at man bliver venner med personer man ser hver dag, hvor man kan 

sige, at fitnesscentre for Tekin er linking places (jf.Cova 1997: 313) 

 

” Når man træner i 4-5 dage og ser de samme personer hver dag begynder man at lære dem at 

kende. Man kan evt. få en kop kaffe med dem. Man kan helt sikkert finde nye venner i et fitness 

center” 

(Tekin, 00:17:56 – 00:18:40) 

 

Samtidig er det yderst interessant at Tekin nævner, at han måske ville have fortsat med at træne 

hvis han ikke havde været så genert for at snakke med andre medlemmer fra sit center:  

 

” Jeg brugte ikke meget tid på at snakke med de andre medlemmer. En gang i mellem spurgte jeg 

dem om hvordan man lavede visse øvelser, men ellers ikke. Jeg var lidt genert dengang, men det 

er jeg ikke mere. Nu når tænker tilbage fortryder jeg lidt, at jeg ikke var mere idialog med de andre 

medlemmer. Både fordi der var nogle vi kunne have haft gode venskaber med, men også fordi det 

kunne have fået mig til at fortsætte med at træne” 

(Tekin, 00:17:01 – 00:17:37) 

 

																																																								
17 Onur har været meldte sig oprindeligt ind i et fitnesscenter for at tabe sig. Efter han nåede sine mål valgte 
han dog at stoppe. Hans stoppede primært pga. et nyt job, som betød at han måtte rejse 20 kilometer hver 
vej for at tage på arbejde(han bor på den asiatiske side af Istanbul, men arbejder i den europæiske).  
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Vi synes især, at Tekins ovenstående tanker bringer noget helt interessant på banen i forhold til 

det sociale aspekt ved at træne. Det understreger på mange måder hvor vigtigt det sociale aspekt 

ved at træne kan være I en tyrkisk kontekst. I Tekins tilfælde kunne det havet betydet, at han 

kunne have fortsat med træne. I Onurs tilfælde har det sociale aspekt medvirket til at han blev 

medlem igen.  

 

Set i lyset af Tekin og Onurs personlige erfaringer synes vi, at det sociale aspekt er alfa og omega, 

når det gælder medlemmernes tilfredshed med centret og deres lyst til at fortsætte deres 

medlemskab kontinuerligt.  Sassatellis erfaringer fra hendes undersøgelser ser ud til at bakke 

denne tese op. Hendes undersøgelser indikerer, at personer der opsiger deres fitnessabonnement 

tit og ofte begrunder deres opsigelse med at de føler sig ekskluderet fra fællesskabet(Sassatelli 

2014:69). På den måde kan man sige at vores undersøgelser valider Sassatellis. 

 

Den revisoruddannede Onur fortæller desuden, at han har prøvet at træne med på et zumbahold, 

hvor han og hans venner deltog en enkel gang for at prøve det af – det blev dog ved den ene 

gang. Her er det interessante og mest bemærkelsesværdige, at det på Onur lød som om at de 

som en gruppe venner valgte at deltage, og at Onur formentlig ikke ville havet prøvet zumba hvis 

han var alene. Som Onur selv fortæller: 

 

”Hvad skulle jeg dog gøre der alene?” 

(Bilag 8) 

 

Det viser på mange måder også hvordan det sociale aspekt kan influere personlige valg;  Onur 

gad ikke at prøve Zumba alene, men da de samles som en gruppe venner for at prøve det af, fik 

han pludselig mod på at give det en chance. Onur fortæller desuden også at han sammen med 

venner regelmæssigt deltog i spinning, hvor han følte sig mere hjemme. 

 

Samme Onur fortæller i øvrigt, at et af grundene til at han meldte sig ind i et center var for at 

komme i kontakt med personer af modsatte køn. Smågrinende og dog lidt skuffet indrømmede 

Onur følgende, hvor man kan se at også Onur ser fitnesscentre som linking places (jf.Cova 1997: 

313): 

“ Jeg begyndte også lidt for at se om jeg kunne få kontakt kvinder, men det har endnu ikke givet 

pote” 

(Bilag 8) 
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Onur fortæller altså her med andre ord, at fitnesscentre også for nogle ses som steder hvor man 

kan møde kvinder – og måske endda finde en fremtidig date. Dette ønske om at komme i kontakt 

med personer af modsatte køn (måske endda flirte med dem) er ifølge Sassatelli et ganske 

almindeligt fænomen i fitnesscentre: 

 

”Thus, while flirting is officially excluded from the gym environment, among the clients there is also 

the recognition that a gym is a place where one can meet up with others who one may be attracted 

to, look for a fling or a partner (…)”	

(Sassatelli 2014: 74) 

 

I hele taget spiller kønnene også en faktor i det sociale aspekt på flere måder. Det handler ikke 

kun om muligheden for at finde en fremtidig date. Tekin nævner eksempelvis hvordan nogle mænd 

kun tager til fitness for at iagttage kvinder. Han nævner dog også, at kvinder også kan finde på at 

tage til fitness for at beundre mændenes træning og overkroppe. Han fortæller videre, at visse 

kvinder bevidst søger opmærksomhed på træningsarealerne hvorfor de tager udfordrende tøj på. 

Endvidere fortæller han med et smil på læben, at han man som mand kigger ubevidst efter 

sådanne kvinder.  

 

Der er altså næsten en form for ”leg” mellem kønnene i fitnesscentrene, hvor nogle kvinder bevidst 

søger opmærksomhed, og mænd giver dem denne opmærksomhed – og omvendt.  

Det kønsrelaterede emne rummer desuden andre interessante debatter i forbindelse det sociale 

aspekt ved at dyrke fitness. Eksempelvis udtrykte nogle af vores respondenter 

bemærkelsesværdige meninger omkring holdundervisningerne og kønsopdeling. 

 

Hos visse medlemmer (især hos de mandlige) er der en forestilling om at visse former for 

holdundervisninger er forbeholdt det ene køn, mens andre er forbeholdt det andet.  Både Furkan 

og Samet beskrev i deres interviews hvordan holdundervisninger som pilates eller zumba næsten 

udelukkende er domineret af kvinder.  Også den revisorudannede Onur fortæller, at der er en 

kønsopdeling mht. visse træningsformer: 

 

”som regel træner kvinder holdtræningsformer som yoga, zumba og spinning, mens mænd er 

tilbøjelige til at træne vægte” 

(Bilag 8) 
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Samet, der underviser i pilates, fortæller hvordan der sjældent er mænd til stede i hans 

undervisning. Han fortæller desuden, at der en gang imellem er mænd tilstede i hans 

undervisninger, men at disse som regel stiller sig bagerst i rummet for ikke at trække 

opmærksomhed.  Disse mænd forsvinder dog hurtigt ude af billedet igen. Det samme nævner 

vores kvindelige interviewdeltager Filiz også. Hun fortæller tilmed lidt småsur, at de få mænd der 

træner med på det pilateshold hvor hun selv træner på ikke tager undervisningen seriøst. 

 

I vores samtale med Samet begrundede han mændenes manglende deltagelse i 

holdundervisninger som pilates og zumba med at disse mænd ikke vil ”misforstås”. 

Samet fortæller, at de mænd der holder sig fra (eksempelvis) pilates tror, at det at deltage i 

pilatesundervisningen udsender et forkert billede. Det at deltage i en kvindedomineret 

undervisningsklasse gør dem mindre mandige.  

 

For at vende tilbage til Onurs historie, kan en del af hans modvillighed for ikke at prøve Zumba 

alene måske også spores tilbage denne tankegang. Han ville muligvis ikke deltage i en 

kvindedomineret holdundervisning med frygt for at blive misforstået af kvinderne og hans 

vendekreds: 

 

”Mig og mine kammerater prøvede at deltage i zumba-undervisningen, men vi kunne simpelthen 

ikke finde ud af det. Jeg tror det har noget at gøre med kvinder er mere smidige, og derfor er 

holdtræningsformer som yoga og zumba mere noget for dem” 

(Bilag 8) 

 

Der er formentlig af denne grund, at Onur først valgte at prøve Zumba da han havde mandlig back-

up i form af hans venner med. Denne tankegang leder os i mod Maffesoli (Maffesoli; 1996: 76) og 

Elliots (Elliot 2004: 133 tanker) omkring individet i forhold til fællesskabet. Begge udtrykker på hver 

deres måde, at individer definerer deres identitet eller roller igennem fællesskaber (communities of 

practice eller neotribes) de føler sig som den del af. Uden at være alt for konkluderende i hvad 

Onur fortalte os, kunne det han fortalte sagtens tolkes som om, at han var ”bange” for at tabe 

ansigt til sine venner, hvis han valgte at deltage i zumba på egen hånd uden anden mandlig 

deltagelse.  I stedet valgte de altså som en gruppe at deltage i Zumba, hvorfor der ikke opstod 

pres på de individuelle identiteter/roller, herunder Onurs. I øvrigt kan Onurs deltagelse i spinning 

(som han sagde han regelmæssigt deltog i) også begrundes ud fra denne tankegang. Spinning er 

måske mere acceptabelt i det fællesskab af venner han er den del af, hvorfor der ikke er en trussel 

forbundet med deltagelse i denne holdundvervisning. 
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I forbindelse med kønsspørgsmålet  og holdundervisninger udtrykte fitnessinstruktøren Samet en 

hvis frustration over dette syn. Han fortæller i hans interview, at han ikke kan forstår denne 

tankegang. Han fortæller, at træningsformer som netop pilates kan hjælpe mænd – også hvis 

deres mål er at få en bodybuilderkrop da pilates kan hjælpe med at fremhæve kroppens toner.  

Men der er også personer som trodser dette kønsopdelte syn på træning. Eksempelvis går Filiz til 

bokseundervisning. Hun nævner flere grunde til hendes deltagelse i bokseundervisningen. For det 

første fordi Feliz ønsker at lære selvforsvar. For det andet fordi at al holdtræning var inkluderet i 

hendes abonnement, og hun derfor ønskede at prøve alle former holdtræning.  

 

Vigtigheden af det sociale aspekt ved at træne ser også ud til være i virksomhedernes fokus. Dette 

nævnes af de professionelle folk vi snakkede med (altså Hilal, Samet, Furkan) og af personerne 

der ser tingene fra forbrugerperspektivet (blandt andet Onur og Feliz) Onur nævner blandt andet 

hvordan han har oplevet, at visse centre opfordrer deres medlemmer til at rekruttere deres venner 

og familiemedlemmer så disse tegner et abonnement. På den måde opnår medlemmet en hvis 

rabat på sit medlemskab. Filiz, der er indmeldt i det lokale fitnesscenter GDA Academia, nævner at 

hun i sit medlemskab har mulighed for at tage en ven med 3 gange om ugen.  

 

Vi nævnte i kapitel 4, at kæder som Jatomi, Hillside og Zone tilbyder hyggeområder hvor der er 

mulighed for at spille Playstation, spille bordfodbold, spille billard eller få en kold cocktail. I den 

forbindelse nævner Samet, at der i hans center/arbejdsplads er et iøjnefaldende 70%-30% forhold, 

hvor 70 procent primært kommer for at træne (alene eller sammen), mens 30 procent primært 

kommer for at være gøre brug af disse sociale faciliteter. Det kan dog diskuteres hvor ”sundt” det 

er, at 30% primært bruger fitnesscentret til at spille Playstation, billard, bordfodbold eller svømme i 

bassinet. Her tænkes der på, at disse services egentlig fjerner fokus på det det hele handler om – 

om at træne. 

 

I forbindelse med virksomheders fokus på det sociale aspekt vil vi desuden fremhæve vores snak 

med Hilal. Hun fortæller, at hun i sit eget center, Univsersal Spor, opfordrer sine trænere til at 

biddrage til den sociale tone i centret og socialisere med medlemmerne. Alt i alt kan vi genkende 

mange af vores respondenters svar, når vi tager udgangspunkt i vores teoretiske fundament for 

opgaven og tidligere læst litteratur. For at starte med sidstnævnte eksempel, hvor Hilal fortæller, at 

hun opfordrer hendes trænere at bidrage til den sociale tone i centret, kan vi se en direkte 

forbindelse til både Sassatelli men også til Vargo & Lusch.  
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Sassatelli skriver eksempelvis i sin bog, Fitness Culture, at det sociale aspekt ved at dyrke fitness 

skal tages seriøst. Vi har allerede nævnt, at Sassatelli har erfaret, at mange af dem der opsiger 

deres fitnessabonnement begrunder deres opsigelse med at de føler sig ekskluderet af 

fællesskabet.  Hun skriver ydermere om medlemmer, der oplever en hvis form for utilpashed ved 

at være i fitnesscentre, hun kalder det gym anxiety. Blandt andet udtrykker en af hendes 

respondenter, der efter en lang periodes pause er begyndte at træne, at han følte sig utilpas ved 

situationen og at han følte at alle kiggede på ham	(Sassatelli 2014:68).  Pågældende person følte 

sig altså ikke i sit rette element efter hans tilbagevenden til fitnesscentret. Måske kan man endda 

sige, at pågældende person ikke følte sig som en del af det neo-tribale fællesskab (jf. Maffesoli), 

da han ikke havde trænet i årevis? 

 

Derfor er det vigtigt, at fitnesscentre yder en indsats for at biddrage til den social atmosfære i 

centrene. Den sociale tone kommer nemlig ikke af sig selv. Tværtimod spiller personalet en aktivt 

rolle i skabelsen af denne sociale atmosfære – ligesom i eksemplet med Hilal fra Universal Spor. 

Fitness centret og dets personale er dog ikke alene nok til at denne sociale atmosfære i centrene.  

 

 

Derimod at skabes denne atmosfære kollektivt mellem personalet (virksomheden) og 

medlemmerne (forbrugerne), hvilket i øvrigt er i fin sammenhæng med service dominant logic of 

marketing, der netop fokuserer på at værdi skabes kollektivt mellem virksomhed og forbruger 

(Vargo & Lusch 2007b: 11). 

 

Sidstnævnte pointe er i øvrigt også i fin tråd med Covas begreber linking value(Cova 1997: 307) 

og linking places (Cova 1997: 313). Her nævner Cova, at et produkts eller et steds linking value 

ikke alene afhænger af virksomheders egen indsats, men også af hvad forbrugerne tilskriver af 

mening til disse. I forbindelse linking value og linking places kan vi endnu engang fremhæve vores 

observationer og interviews. Vi har allerede tidligere nævnt at de dyrere og mere luksuriøse centre 

tilbyder swimmingpools, barområder, playstationcafeer, spaområder og meget mere. At 

introducere sådanne services til medlemmer ser vi som en strategi der tilføjer ”linking value” til 

disse centre. Og det ser ud til at have en effekt; flere af vores respondenter, herunder Onur, Filiz, 

Tekin og Ugur fortæller nemlig at de ser fitnesscentre som steder hvor man enten kan ”hænge ud” 

eller møde nye venner. 

Når det er sagt, skal man ikke glemme, at denne opgaves grundlag bygger på implementeringen 

af et Fresh Fitness lignende no-frills fitnesskoncept (i Istanbul), hvor førnævnte luksuriøse services 

er udeladt. Det betyder, at et sådant koncept skal konkurrere med de eksisterende spillere på 
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markedet på ”det sociale parameter”, uden at gøre brug af de førnævnte luksuriøse services18.  

Derfor vil der uden tvivl stilles store krav til marketingsafdelingen, når en slagkraftig 

marketingsstrategi skal udtænkes med henblik på at positionere sig fordelagtigt i forhold til 

konkurrenterne, når det ”gælder det sociale parameter”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
18 Vi mener, at ”det sociale parameter” er alt for vigtigt til at man bare ignorerer det og re-positionere sig. 
Derfor foreslår vi, at man i et sådant no-frills koncept i stedet må tænke innovativt og nytænkende for at 
konkurrere ”på sociale parameter” uden at skulle sætte priseniveauet op. 
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5.7 Klagestatistik 

I dette afsnit tager vi udgangspunkt i vores netnografiske undersøgelse. Som tidligere skrevet 

fokuseres der i denne på hjemmesiden Sikayetvar.com, hvor tyrkiske forbrugere kan mødes i et 

online forum for at klage over diverse virksomheder, produkter, servicer etc., hvis de føler 

utilfredshed med nogle af disse.  Sikayetvar.com var valgt fordi, at der er rigtigt meget data på især 

de to største kæder i Istanbul, Jatomi og Macfit. Desuden kunne vi se nogle tendenser i 

forbindelse med at forbrugere klagede over mange af de samme ting.  

 

Undersøgelsen bygger på en indsamling af klager omhandlende de to største fitnesskæder i 

(Jatomi og Macfit) Istanbul startende fra 2. April 2016 og tilbage. Der blev indsamlet 100 klager om 

Jatomi og 100 klager om Macfit. Desuden samlede vi også data ind for to mindre kæder i Istanbul, 

Hillside Club og Zone, men her var der dog meget få klager.  

 

I alt blev det til 213 indsamlede klager. Disse blev delt op i følgende 6 kategorier, og derefter 

opstillet i et grafisk diagram: 

 
• Faciliteter og Redskaber  

• Abonnements- og medlemsbetingelser  

• Personale  

• Kommunikation  

• Udvalg  

• Rengøring og hygiejne  

 

Klager omkring faciliteter og redskaber omhandler blandt andet klager vedrørende manglende 

eller defekte faciliteter eller redskaber. Under kategorien abonnement- og medlemsbetingelser 

har vi samlet klager vedrørende pris(ændringer), bindingsperioder, automatisk fornyelse af 

abonnement m.m. Klager vedrørende personalets viden og adfærd har vi kategoriseret under 

personale.  

Kommunikationsrelaterede klager dækker over klager hvor virksomheden har misinformeret 

kunden og klager hvor virksomheden mangler at løse et problem, som de ellers har lovet at løse. 

Klager over udvalg dækker over klager hvor kunden har klaget over udvalget af eksempelvis 

holdundervisningerne eller mængden af personlig træning. Rengøring og hygiejne indeholder 

klager vedrørende fitnesscentrets renlighed og hygiejniske forhold.   
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Figur 5, det klager medlemmerne mest over (generelt overblik) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figuren (5) ovenfor, hvor alle klager fra hhv. Jatomi, Macfit, Hillside og Zone er samlet, ses nogle 

klare tendenser for hvad der generelt klages over ved disse fitnesskæder. Flest klager altså over 

ting som pris(ændringer), bindingsperioder, automatisk fornyelse eller andet vedrørende 

medlemsbetingelser.  Klager over misinformering fra fitnesscentrets side (bl.a. omkring 

abonnementer) og klager vedrørende manglende løsning af problemer, som virksomheden ellers 

har love at løse, er emner som medlemmerne klager næstmest over. Til sammen hører over 3 ud 

af 4 af vores indsamlede klager ind under disse kategorier. Herefter er der til et hul til næste 

klagekategori, der indeholder klager vedrørende personalets viden og adfærd.  
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Når vi kigger mere virksomhedsspecifikt afspejler de generelle tendenser sig i klagestatistikkerne 

fra de to største fitnesskæder i Istanbul, Jatomi (figur 6) og Macfit (figur 7).  

 

Figur 6. Det klager medlemmerne mest over – hos Jatomi Türkiye. 
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Over en tredjedel af brugerne klager hos Jatomi over abonnements- og medlemsbetingelserne. 

Nogle af disse klager omhandler blandt andet et depositum på 150 TL, som man betaler ved 

indmeldelse og som man får igen når man ikke længere af medlem. I den forbindelse har mange 

klaget over den manglende tilbagebetaling af dette beløb.  

 

Blandt de mere interessante abonnementsrelaterede klager er dem omhandlende det som på 

tyrkisk kaldes ”devir” . Da abonnementer som regel sælges med bindingsperioder på 6-12 

måneder, kan man ikke afmelde abonnementer halvvejs inde i abonnementsperioden. Derfor har 

man i Tyrkiet mulighed for at overføre (devir på tyrkisk) sit abonnement til en ven eller et 

familiemedlem, hvis man ikke selv benytter abonnementet. Dette gælder både 

fitnessabonnementer men også mobilabonnementer m.m.  

 

Hos Jatomi har man dog en mærkværdig policy, der forbyder devir på tværs af kønnene. Her 

illustreret ved Saadet I., som d. 4 november 2015 har skrevet følgende klage på Sikayetvar.com.tr: 

 

”Jeg er medlem hos Jatomi i Istanbul Forum19 i Bayrampaşa. Jeg har købt et 1-årigt medlemskab 

via kreditkort. Men jeg har ikke besøgt centret I et stykke tid. Derfor ønskede jeg at overføre mit 

medlemskab til min mand. Selvom der ikke står noget i min kontrakt herom fik jeg at vide, at 

kvinder kun kan overføre deres medlemskaber til kvinder.  Jeg troede først at det var en joke. 

Selvom at jeg fortalte dem, at der intet står i min kontrakt omkring dette og at jeg har betalt, ville de 

ikke hjælpe. Jeg efterspurgte en skriftlig erklæring på at de intet ville kunne gøre, men personen 

svarede at det måtte de ikke.” 20 

 

Det vides ikke hvorfor sådan en regel eksisterer hos Jatomi. Måske er det for at opretholde en vis 

kønskvote som man har bestemt internt i virksomheden. Men dette er også en helt anden 

diskussion. Vi fremhæver i stedet dette eksempel for at illustrere problematikken omkring 

abonnementsrelaterede klager.  

 

 

 

 

 

																																																								
19 Shoppingcenter i Istanbul 
20 https://www.sikayetvar.com/jatomi-turkiye-esime-uyelik-devri-islemim-kabul-edilmedi 
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Derudover hører knap en tredjedel af klagerne under kategorien kommunikation, der indeholder 

klager vedrørende misinformering eller fejlinformering og klager over manglende løsning på 

problemer, som virksomheden ellers har lovet at løse. Blandt disse er Özgür K, der d.9 januar 

2016 har skrevet følgende klage hos Sikayetvar.com.tr: 

 

“Jeg har  været medlem hos Jatomi 2 år.  Da jeg i perioden august-november skulle ude at rejse 

ville jeg  sætte mit medlemskab i bero. Jeg gik ned i centret og fik sat medlemskabet i bero og fik 

at vide at jeg nu kun skal betale 50 TL om måneden. Men i de måneder jeg satte mit medlemskab i 

bero blev der trukket 130 TL månedligt fra min konto.  Jeg valgte derfor at opsige mit abonnement 

helt. Jeg meddelte hele forløbet til centrets ansvarshavende, Şule Hanım.  Hun sagde til mig, at 

der kun var blevet trukket 50 TL som aftalt.  De besvarer ikke længere mine opkald. Jeg har 

fakturaerne og min kontoudtog I hånden.”21 

 

Under de kommunikationsrelaterede klager har vi også placeret forbrugere, der klager over 

virksomhedens prisinformering. Ifølge flere brugere på Sikayetvar.com.tr bliver der givet vilkårlige 

prisinformationer fra forbruger til forbruger. Her illustreret ved Emre S., der den 5. Marts 2016 

skrev denne klage omkring Jatomi: 

 

”Jeg tog hen til det sted hvor jeg før var medlem. Priserne var ændret. OK, det er normalt at 

priserne ændrer sig, men jeg har været der et par gange nu og hver gang giver de mig en ny pris. 

For et par dage siden blev en af mine venner medlem, og jeg valgte derfor at gå derned for at blive 

medlem til samme pris, men de krævede en højere pris for mig.  Den pris der oplyses på deres 

hjemmeside  er ikke den samme som man får i centret. Hver medarbejder siger noget andet. 

Priserne ændrer sig fra person til person”22 

 

Også brugeren Öner Ø klager over samme problem. Således skrev han den 5. Marts 2016 

følgende klage: 

 

”Jeg ville flytte mit medlemskab fra et Jatomi center til et andet. Jeg betaler lige nu 105 TL om 

måneden. Jeg fik at vide, at hvis jeg flytter center skal jeg betale 160 TL om måneden. Min 

kammeret blev i sidste uge medlem i det center jeg ønsker at skifte til for 115 TL om måneden. Jeg 

har ventet 15 minutter for at tale med en fra kundeservice over telefon. Jeg venter stadig. (...)23 

 
																																																								
21 https://www.sikayetvar.com/jatomi-turkiye-skandal-ilgisizlik 
22 https://www.sikayetvar.com/jatomi-turkiye-yaniltan-personel 
23 https://www.sikayetvar.com/jatomi-turkiye-baska-subeye-gecis 
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Udover de abonnements- og kommunikationsrelaterede klager, som næsten ¾ klager over, klager 

rigtig mange Jatomi-medlemmer over facililterne på centrene samt personalets adfærd. Rigtig 

mange klager går eksempelvis på, at visse centres dampbade eller jacuzzier ikke har fungeret i 

månedsvis. Desuden klager rigtigt mange over, at personalet virker ligeglade med kunderne eller 

at disse forskelsbehandler kunderne. Burhan A, der skrev følgende klage d. 10 oktober 2015, er en 

af disse kunder: 

 

”Trænerne I Jatomi Maramara Forum er ekstrem ligeglade og fokuserer kun på de kvindelige 

medlemmer. Desuden er deres sauna og dampbad lukket. Jeg vil bede jer om at kontakte de 

ansvarlige for centret. Find en løsning.”24 

 

Situationen er ikke meget anerledes, når vi kigger på klagestatistikkerne hos Macfit (figur 7). Dog 

dominerer klager over abonnementer og kommunikation i højere grad. Især antallet klager over 

abonnementer er mærkbart (over 50%). 

 

Blandt de abonnementsrelaterede klager er blandt andet klager over den ugennemskuelige 

prispolitik. En bruger, Hayrullah, fortæller blandt andet hvordan ham og hans ven sammen ville 

melde sig ind i Macfit Atasehir. De fik dog til deres overraskelse to forskellige priser – 75 TL om 

måneden for Hayrullah og 60 TL om måneden for hans ven. 25  Også brugeren Cengiz Tamer M. 

skriver d. 7 marts 2016 om et lignende problem: 

 

”Jeg blev medlem i Macfit Armada i 2015. Hver måned bliver der trukket 99 TL fra mit kreditkort. 

Men i Januar, Februar og Marts 2016 blev der uden varsel trukket 107 tl. Da jeg spurgte ind til 

prisstigningen fortalte de mig, at det var på grund af inflationen og at alle medlemmernes priser var 

sat op. Men min svigerinde, som meldte sig ind i centret 5.marts 2016, betaler kun 96 eller 97 tl om 

måneden. Jeg tror, at denne virksomhed kræver forskellige priser fra person til person” (…)”26 

 

 

 

 

 

 

																																																								
24 https://www.sikayetvar.com/jatomi-turkiye-marmara-forum-hocasi-asiri-ilgisiz 
25 https://www.sikayetvar.com/mars-athletic-club-macfit-uyeligimi-iptal-ettiler 
26 https://www.sikayetvar.com/mars-athletic-club-macfit-aidat-farkliligi 
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I forbindelse med disse abonnementsrelaterede problemer  har vi desuden observeret nogle  

interessante betingelser a la Jatomis medlemsbetingelser. Eksempelvis nævner flere, at de har 

ønsket at opsige deres abonnement, hvortil de har fået at vide at opsigelser kun kan ske i perioden 

fra d.25 om måneden til den 1. om måneden – blandt andet brugeren TC Yakup C27. 

 

Ligesom ved Jatomi, klages der desuden hos Macfit næstmest over kommunikationen.  Alper U. 

Skriver således d.29 marts 2016 omkring den manglende/misledende information han har fået 

vedrørende opsigelse af abonnement:  

 

”Jeg har ønske at opsige mit abonnement i snart 5 måneder, men har ikke kunnet få den fornødne 

hjælp. De sagde til mig, at jeg kan opsige mit abonnement på deres hjemmeside, men den 

mulighed har man ikke på deres hjemmeside”28 

 

Brugeren Esra E har d.23 også skrevet en klage vedrørende virksomhedens kommunikative evner. 

Hun har ikke kunnet få komme i kontakt med Macfit i 14 dage selvom hun står med et problem hun 

venter en løsning på.  

 

”Siden d. 8 marts har jeg ventet på at mars Athletic Club-Macfit kontakter mig. Da jeg ikke har 

kunnet få løst mit problem hos mit center, ønsker jeg at snakke med en ansvarlig. Efter at have 

bedt om mine kontaktoplysninger igennem Twitter sagde de at de ville kontakte mig snarest. I dag 

er det så d.22 marts. Jeg har ventet på at blive kontaktet i 2 uger nu.  Er det her deres jeres 

standard? (…) ”29 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
																																																								
27 https://www.sikayetvar.com/mars-athletic-club-macfit-uyelik-iptalini-saglayamiyorum-1 
28 https://www.sikayetvar.com/mars-athletic-club-macfit-uyelik-iptali-icin-yardim-alamadim 
29 https://www.sikayetvar.com/mars-athletic-club-macfit-musteri-hizmetleri-1 
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Figur 7. Det klager medlemmerne mest over hos Macfit 
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Både generelt og virksomhedsspecifikt ses altså nogle generelle tendenser i forhold til hvad 

fitnessforbrugerne klager over. Klager vedrørende abonnements- og medlemsbetingelser ser ud til 

være problem nummer et. Herunder har vi observeret mange klager omkring abonnementspriser, 

automatisk fornyelse og medlemsbetingelser (eksempelvis devir og opsigelsesperioder), og i 

praksis ser det ud til at forbrugerne ikke kan gennemskue hverken pris eller medlemsbetingelserne 

helt.   

 

I den forbindelse vil vi igen nævne de observationer vi har gjort under vores dataindsamlingstur i 

Istanbul. Her besøgte vi en del centre og observerede en række ting tæt relateret til det 

ovennævnte. I vores snak med fitnessinstruktørerne Samet og Furkan spurgte vi ind til hvor meget 

et fitnessabonnement kostede på deres respektive arbejdspladser. De fortalte os, at de hverken 

ved hvad prisen er, og  selv hvis de gjorde måtte de ikke oplyse den.  

Inden vi trådte ind i Zone (hvor Furkan arbejder) og Let’s Club (hvor Samet arbejder) kiggede vi 

efter abonnementspriserne på de respektive centres hjemmesider, men vi fandt hurtigt ud af, at de 

ikke havde prisoplysningerne på deres respektive hjemmesider. I begge centre blev vi mødt af 

skrankepersonale da vi trådte ind på deres centre. Disse kunne heller ikke oplyse os om 

medlemspriserne. De store fitnesscentre/kæder har et separat team, der tager sig af disse ting. Vi 

blev derfor sendt videre til en sælger der endeligt kunne give os nogle prisoplysninger.  

 

Feliz, en af vores interviewede personer, fortalte, at da hun skulle meldes ind i GDA Academica 

vidste hun heller ikke hvad prisen var. Hos det pågældende fitnesscenter skulle man udfylde en 

kontaktformular online og først derefter ville man få et tilbud. Feliz fortalte at hun afslog første 

tilbud der kom telefonisk fra GDA Academica hvorfor der derefter fulgte et par uger med 

forhandling, hvor hun blev kontaktet gentagene gange indtil hun fik et godt nok tilbud til hun at gad 

at acceptere. Hun fortalte endvidere: 

 
” De tilbyder ikke den samme pris til alle”’ 

(Filiz, 00:12:43 - 00:12:44) 
 

På den måde ser Sikayetvar-klagerne vedrørende priser ud til at blive valideret af vores primære 

undersøgelse. Der er altså en hvis ugennemskuelighed for det der gælder medlemspriser. Denne 

ugennemskuelighed opstår dog også i medlemsbetingelserne (eksempelvis devir-eksemplet). Her 

bør nævnes punkt 4.1.1, hvor vi i PEST-analysen påpegede, at Tyrkiet sommetider kan være 

meget bureaukratisk anlagt, hvilket betyder masser af papirarbejde. Vi har oplevede selv dette på 

tætteste hold igennem noget så banalt som simple shoppingture. For en simpel Smartphone-

oplader får man eksempelvis et A-4 ark som kvittering, eller ved køb af et mobilabonnement får 
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man flere A-4-siders købekontrakt med.  Det samme har vi ladet os fortælle gøre sig gældende i 

forbindelse med Fitnessabonnementer, hvor man får sidelange kontrakter med alverdens 

betingelser, som der skal holdes styr på. Spørgsmålet er om disse lange kontrakter og mange 

betingelser gør mere skade end gavn for kundeoplevelsen, kommunikationen og forholdet mellem 

virksomheden og forbrugeren?  

 

Apropos kommunikationsproblemet, som er den kategori hvor næstmest klager hører under, 

valideres denne også igennem vores primære undersøgelser. Eksempelvis nævner den 

revisoruddannede Onur, at selvom man bliver hørt af virksomheden, når man klager, resulterer 

klagen sjældent i en udbedring af problemet. I øvrigt validerer vores samtaler med samme Onur 

(også Feliz og Tekin for den sags skyld), at personalemæssig adfærd også skaber problemer. 

Onur fortæller blandt andet at personalet forskelsbehandler meget: 

 

”Personalet forskelsbehandler meget. Hvis de ser en flot pige bruger de mere tid på hende end på 

andre” 

(Bilag 8) 

 

Prispolitikken og medlemsbetingelserne skaber altså noget forvirring og ugennemskuelighed, der i 

sidste ende skaber spændinger mellem virksomhederne og forbrugeren. Problemer i 

kommunikationen mellem virksomhederne og forbrugerne ser også ud til at være evident, og 

ligeledes er forholdet mellem personalet og medlemmerne. Disse peger os hen imod en specifik 

teoretisk tankegang, som vi har fokus på – service dominant logic for marketing.  

 

Vi mener at ved at tage udgangspunkt i nogle af Vargo og Luschs pointer, kan de eksisterende 

spillere på det tyrkiske fitnessmarked tilsætte mere værdi for deres kunder og for dem selv. Nye 

spillere, eksempelvis vores foreslåede no-frills koncept, kan også gøre brug af Vargo og Luschs 

pointer og på den måde skabe en konkurrencemæssig fordel i forhold til de eksisterende spillere 

på det tyrkiske fitnessmarked. 

 

Et af Vargo og Luschs hovedpointer er, at værdi skabes sammen imellem producent/virksomhed 

og forbrugeren (Vargo & Lusch 2004: 9). Interaktionen og relationen mellem disse er alfa og 

omega, da det netop er denne interaktion og relationsskabelse der spiller nøglerolle i forhold til en 

værdiskabelse. Og det er i den forbindelse vi sår tvivl ved hvordan de eksisterende spillere på det 

tyrkiske fitnessmarked spiller deres kort rent marketingsstrategisk. Den førnævnte interaktion og 
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relationsskabelse ser ikke lovende ud på bagrund af hvad vi kunne observere i forbindelse med de 

tidligere omtalte uigennemskuelige priser og medlemsbetingelser.  

Disse uigennemskuelige priser og medlemsbetingelser skaber (efter vores mening) spændinger 

samt en øget afstand mellem fitnesskæderne og medlemmerne, og i lyset af dette kan  en 

interaktion og relationsskabelse mellem fitnesskæde og medlem vær svært at skabe.  

Også i forbindelse de klager som vi kategoriserede under overskriften ”kommunikation” ses en 

manglende interaktion og relation mellem forbrugere og fitnesskæderne.  

Dette ses tidligst hos dem der klager over fitnesskædernes manglende evne til at løse 

medlemmernes problemer ( eksempelvis fra Özgür K’s historie på side 88) og hos dem der slet 

ikke kan komme i kontakt med fitnesskæderne (Esra E’s historie på side 90).  Kort sagt ser vi altså 

nogle konkurrencemæssige fordele ved at gøre brug af nogle af Vargo og Luschs pointer i 

implementering af et Fresh Fitness lignende koncept i Istanbul. Derfor vil Service dominant logic 

for marketing være med i overvejelserne i kommende kapitel, hvor vi diskuterer hvordan et sådan 

koncept kan implementeres i en tyrkisk kontekst.  

 
 
5.8 Opsamling 

Som tidligere skrevet er dette kapitel centreret omkring vores primære undersøgelse samt vores 

netnografiske undersøgelse af de tyrkiske fitnessforbrugeres klager, der begge blev analyseret ud 

fra specialets teoretiske fundament. Analysen blev delt op i fire afsnit hvoraf den første 

omhandlede kropskultur, kropsidealer og mainstreammediernes rolle. I den forbindelse 

fremhævede vi to observerede fitnesspraksisser. Den ene, spor yapmak30, der indebærer alt fra 

lette fysiske øvelser eller gåture til intensiv fitnessrelateret træning. Spor yapmak indebærer 

forskellige variationer og tilgange til træning afhængig af fx generation og køn. Eksempelvis 

kunne vi hos kvinder, der dyrker denne praksis, se en stræben efter hurtige resultater; herunder 

eksempelvis ”sıklaştırmak”, der på dansk bedst kan oversættes til ønsket om at få en stram krop. 

Herudover blev en anden fitnesspraksis observeret, hvor det endelige mål er at opnå en bestemt 

kropstype illustreret ved bodybuilderidealet, hvor man egentlig kan snakke om en decideret 

bodybuilderkultur.   

 

 

 

																																																								
30 Et vidt begreb, der i sin helhed betyder at dyrke sport  - hvad enten det er at gå til eller fra arbejde eller 
træne i fitnesscenter 
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I første afsnit kiggede vi desuden på mainstreammediernes roller, hvor vi blandt andet så en 

idoldyrkelse bl.a. symboliseret ved Recep, der beskrev hvordan idoler som Sylvester Stallone og 

Arnold Schwarzenegger var store idoler i bodybuilderkulturen op igennem 80’erne og 90’erne hvor 

hans bror begyndte at dyrke bodybuilding. Tilmed nævnte flere respondenter tyrkiske skuespillere, 

især Kivanc Tatlitug, som en der blev idoliseret eller i det mindste fulgt hvad angår hans udseende.  

Fitnessforbrugere der dyrker denne idolisering er ofte karakteriseret ved at de ønsker at efterligne 

deres idoler i form af de æstetiske trends eller kropsidealer, som idolet afsender. I øvrigt så vi hos 

Womanshealth.com.tr, et tyrkisk sundhedsmagasin for kvinder, at deres artikler i høj grad 

handlede om sıklaştırmak (at stramme op), zayıflamak (at tabe sig)  og şekillendirmek31 hvorfor 

man kan sige at mainstreammedierne i det henseende har en stor rolle i udbredelsen af 

kropsidealer for kvinder. Apropos kvinder og fitness så vi i første del af analysen, at der nærmest 

er en dresscode for kvinder afhængig hvilken type af fitnesscentre de besøger. Hos de små 

mahalle centre ses eksempelvis oftest ikke kvinder med tætsiddende tøj. 

 

I andet afsnit kigget vi på fitness som identitetsforbrug, hvor fokus var at se hvordan 

fitnessdyrkelse er med til at skabe eller forme identiteter. Vi kiggede blandt andet på selvet og 

jeget, hvor vi så at diverse fitnesskæders tilbud i form af kostråd, træningsprogrammer m.m. fra 

kundernes side modtages som redskaber der former og endda udvider deres ”selv” – jf. Belk.   

Vi har desuden kigget på hvordan det sociale aspekt ved at dyrke fitness udvider individets selv – 

Jf. Maffesoli og Elliot, der begge mener sociale relationer (i form af grupper eksempelvis) er med til 

at definere individers identitet.  

 

I tredje afsnit kiggede vi på det sociale aspekt ved at dyrke fitness. I den forbindelse så vi hvordan 

socialt samvær var en vigtig motivationsfaktor i form af begrebet gazlamak, der på dansk bedst 

oversættes til at motivere. Vi har set at mange af vores respondenter tildeler fitnesscentre høj 

linking value og ser centrene som linking places (jf. Cova) i og med disse ses som steder hvor man 

kan opretholde kontakten til venner, få nye venner eller sågar finde en date.  

Ydermere så vi i dette afsnit hvordan visse træningstyper- og hold ser ud til at være kønskodet 

(altså hvor deltagerne enten overvejende er mænd eller kvinder).  

I den forbindelse erfarede vi at visse personer føler en utryghed ved at deltage i træningsformer 

og træningshold, hvor deltagerne overvejende var af modsatte køn – eksempelvis Onur der var 

bange for at blive misforstået hvis han skulle deltage i et pilateshold på egen hånd.  

 

																																																								
31 Betyder at ”forme kroppen” som i sıklaştırmak, hvor man strammer kroppen for at opnå kropppens 
”naturlige form. 



	 96	

Endelig brugte vi den fjerde og sidste del af analysen til at kigge på hvad de tyrkiske 

fitnessforbrugere mest klagede over, hvor vi kunne se at disse mest klager over den manglende 

eller fejlagtige kommunikation mellem virksomhed og forbruger, abonnement- og 

medlemsbetingelser herunder pris, samt personalets adfærd og viden. 

Det billede der tegnede sig ledte i den forbindelse os hen imod Vargo og Lusch’s Service 

Dominant Logic For Marketing, som vi mener vil kunne danne ramme for en marketingsrelateret 

tankegang, der kunne mindske mængden af de ovenævnte klager og dermed skabe en 

konkurrencemæssig fordel i forhold de eksisterende kæder på markedet. Samlet set tror vi på, at 

de observationer og undersøgelser der blev analyseret i dette kapitel vil kunne bruges i forbindelse 

med marketingsstrategiske overvejelser om hvordan et no-frills koncept a la Fresh Fitness vil 

kunne adapteres til fitnessmarkedet i Istanbul, hvilket er temaet for næste kapitel. 

 

6. No-frills fitness i Tyrkiet? 
I dette kapitel bruger vi den viden vi har tilegnet os igennem vores specialearbejde for at diskutere 

hvordan et no-frills fitness koncept vil kunne adapteres til fitnessmarkedet i Istanbul. I første del af 

kapitlet vil vi først præsentere læserne for det danske Fresh Fitness koncept, der har været 

inspirationskilden fra begyndelsen af specialearbejdet. Denne præsentation efterfølges af en 

marketingsstrategisk diskussion omkring hvordan et no-frills fitness koncept vil kunne adapteres til 

fitnessmarkedet i Istanbul 

 
6.1 Fresh Fitness i Danmark 

Fresh Fitness var i Danmark en kæde vis primære mission var at være Danmarks billigste 

fitnesskæde. Kæden voksede sig stor fra 2010, hvor man penetrerede det danske marked med 6 

centre i hovedstadsområdet, til 2014, hvor man havde bredt konceptet ud til landet med hele 23 

centre. 

 

Kerneproduktet var træning. Filosofien var et strømlinet fitnesskoncept, hvor alt overflødigt var 

skåret væk, så der kun blev tilbudt træning (vægttræning, cardiotræning og holdtræning). 

Hovedideen var, at et sådant koncept, der qua den ovennævnte filosofi hev prisniveauet ned til et 

minimum, ville kunne tiltrække kunder progressivt pga. den lave pris.  

I marketingstermer er der altså tale om et no-frills koncept , lig flyselskaber som Ryan Air eller 

Easyjet, hvor der, i modsætning til de eksisterende spillere på det danske marked, ikke blev tilbudt 

eksklusive services som saunaer, solarier, holdtræning inkluderet i abonnement osv. Kort sagt 
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betalte medlemmerne i Fresh Fitness kun for det de brugte, og dem der ønskede ”mere”, 

eksempelvis personlig træning eller holdtræning, skulle betale mere.  

 

Argumentationen for et sådant koncept ligger i Rasmus E. Ingerslevs, manden bag Fresh Fitness, 

følgende citat: 

 

”Det er min klare overbevisning, at mange i dag betaler for noget, som de ikke benytter sig af. Det 

gør de ikke hos os” 

(Sæhl 2011 :1) 

 

Fresh Fitness differentierede sig fra de eksisterende spillere på det danske marked på flere 

forskellige måder. Heriblandt var holdtræning et af disse differentieringspunkter. Holdtræning var 

ikke inkluderet i basis abonnementet. Derfor kunne man tilbyde abonnementer startende fra 100-

130 kroner om måneden. Hvis man ønskede at træne på holdtræning kunne man vælge at betale 

50 kroner mere om måneden for at få adgang til alle holdtræninger – eller betale 9kr. for hver gang 

man deltog i en holdundervisning. Det er også værd at nævne, at ikke alle holdundervisninger 

havde liveinstruktør på. Nogle holdundervisninger foregik vha. storskærme, hvor man 

eksempelvis kunne træne spinning eller pilates ved at følge en instruktør på storskærm. På denne 

måde sparede man omkostningen ved at have liveinstruktør på alle holdundervisninger.  

Desuden introducerede man (som nogle af de første) såkaldte HIIT-træningshold, høj intensiv 

interval træning(Poulsen & Makwarth 2014:1).  

Man markedsførte disse HIIT-træningshold som hold, hvor man træner på den halve tid og opnår 

den samme effekt som holdtræning på en time. Disse træningshold var henvendt det segment, der 

følte at de ikke har nok tid til at bruge flere timer i et fitnesscenter. På denne måde fungerede 

denne træningsform som en pull-strategi, der skulle tiltrække det ovennævnte segment til 

centrene. En anden måde hvorpå Fresh Fitness i Danmark gjorde besparelser var på personalet, 

hvor de tilknyttede liveinstruktører og individuelle trænere til flere af deres centre. Eksempelvis 

havde man personlige trænere, der rejste imellem diverse centre i københavnsområdet afhængig 

af hvor deres næste booking var. Det samme gjaldt liveinstruktører; eksempelvis kunne samme 

HIIT-instruktør om morgenen undervise i Østerbro, for derefter at rejse videre til Vesterbro for at 

undervise der om formiddagen.  

 

En yderligere måde hvorpå Fresh Fitness differentierede sig fra de eksisterende spillere var i deres 

unikke blacklabel medlemskab (se bilag 4). I modsætning til det grønne medlemskab, som var 

det personlige og billigste, kunne medlemmer der havde blacklabel medlemskab tage en hvilken 
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som helst ven med til træning eller låne deres medlemskab ud til andre (altså en form for devir – 

som forklaret på side 87). På den måde kunne blacklabelmedlemmer invitere deres venner og 

bekendte, der eksempelvis var medlemmer i konkurrerende kæder, ind til deres center.  

De ovennævnte differentieringspunkter samt fravalget af luksuriøse services som saunaer og 

solarier betød, at Fresh Fitness kunne tilbyde væsentlig lavere medlemspriser end konkurrenterne. 

Således tilbød kæden medlemskaber helt ned til 100-129 kr./måned. Dette var væsentlig lavere 

end Fitness.dk og Fitness Worlds medlemskaber der lå imellem 250-370 kr./måned (Guldagger & 

Hørmand-Pallesen 2012:1). Spørgsmålet er så hvorvidt et lignende koncept vil kunne gøre sig 

gældende i fitnessmarkedet i Istanbul, der domineres af fitnesskæder som tilbyder lignende 

luksuriøse services, som Fitness.dk og Fitness Worlds, og hvor medlemspriserne ligger på et 

niveau, hvor ikke alle forbrugere kan følge med.  

 

6.2 Standardisering eller adaption?  

Dette speciale tager udgangspunkt i et fitnesskoncept, der har haft succes på det danske 

fitnessmarked- og kultur, og diskuterer dennes implementering i et fremmed marked 

(fitnessmarkedet i Istanbul). I den forbindelse kan en mulig overvejelse være, om man overhovedet 

kan tage det koncept, der har været en succes i Danmark, og implementere det 1:1 i Istanbul.  

Skal man standardisere eller adaptere konceptet i en tyrkisk kontekst? Der er naturligvis nogle 

fordele ved at implementere det koncept, der har fungeret i en dansk kontekst, 1:1 og dermed 

standardisere. En fordel er naturligvis, at man allerede (stort set) har en forretningsplan klar som 

”bare” skal udleves. I forlængelse heraf betyder dette en økonomisk besparelse på 

planlægningsfronten i og med forretningsplanen stort set er klar. Der er bestemt også dele af 

konceptet, der har fungeret i en dansk kontekst, som vil kunne bruges i en tyrkisk kontekst 1:1; 

eksempelvis lyder det såkaldte black-label medlemskab som noget der kunne blive en succesfuld 

tilgang i en tyrkisk kontekst. 

 

Ikke desto mindre må vi huske, at der er tale om et (dansk) koncept, der skal implementeres i et 

fremmed land og dertilhørende kultur, og dette betyder at visse dele af konceptet bør adapteres 

eller tilpasses i henhold til markedet (Kotler & Armstrong 2012:589). Det er her alt det som vi har 

skrevet forud for dette kapitel kommer ind i billedet. Alt hvad vi har undersøgt (interviews, 

observationer, sekundær dataindsamling i form af markedsrapporter) og analyseret 

(markedsanalyse i form af pest og fitnessmarkedet samt vores forbrugerkulturelle analyse) skal i 

den forbindelse tages i brug for at tilpasse et foreslået no-frills fitness koncept til Istanbuls 

fitnessmarked- og kultur. Dette har fra starten af specialeprocessen været vores tankegang; at 
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lave en marketingsmæssig tilpasning vha. en forbrugerkulturel tilgang og forståelse, som vi tilegner 

os i gennem vores undersøgelser og analyser.  

 

Den marketingsmæssige tilpasning kan man desuden sige er en nødvendighed i forbindelse med 

vores valg af bestemte teorier. Herunder tænker vi især på Vargo og Luschs tanker, der mere eller 

mindre går ud på at services tilpasses af virksomheden i forhold til forbrugerne, der ses som 

medproducenter (Vargo & Lusch 2004: 9), og disses tanker, erfaringer, adfærd, forventninger 

m.m.. Derfor vil vi i de kommende sider bruge vores opnåede viden til at præsenterer et foreslået 

no-frills fitness koncept, lig Fresh Fitness, adapteret i forhold til denne opnåede viden og i forhold 

til markedet. I det henseende mener vi, at et no-frills fitness koncept, på baggrund af vores 

tilegnede viden, bedst kan tilpasses i forhold til marketing, service og salg – jævnfør værdikæden 

for neden (Hooley, Piercy & Nicoulaud 2012: 115ff). I den forbindelse havde vi særlig fokus på 

produkt og promotion da vores analyser, undersøgelser og observationer identificerede disse 

punkter som værende særlig vigtige. 

 

 

 

 

 

6.3 Produkt/service (og pris) 

Som skrevet ovenfor vil vores foreslåede no-frills koncept være tilpasset i forhold til vores tilegnede 

viden fra de foregående sider, der blandt andet omhandlede de sociokulturelle og symbolske 

meninger som vores respondenter tildeler fitnessdyrkelse. Dette er i øvrigt i tråd med Peñalzola, 

Toulouse & Visconti, der understreger vigtigheden af at produktudvikling adapteres i en kulturel 

kontekst: 

 

“Product design should be situated within the flow of sociocultural and symbolic meanings derived 

from consumers’ experiences, desires and emotions”  

(Peñalzola, Toulouse & Visconti 2012:363) 

 

Derfor foreslår vi på baggrund af vores tilegnede viden vi et no-frills fitness koncept, der ikke er 

baseret på besparelser i omkostninger på samtlige områder. Ideen er stadig, at man tilbyder 

vægttræning, cardiotræning og holdtræning hvorimod luksuriøse services swimmingpools, tyrkisk 

bad, dampbad m.m. udelades.  
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Figur 8 – Positionsmappe (Produktudvikling vs. Abonnementspris) 

 

 

Ved at ekskludere swimmingpools, tyrkisk bad, dampbad, massage, solarier, jacuzzier m.m. 

sænkes prisen på abonnement markant i forhold til de eksisterende fitnesskæder (jf. figur 8 

ovenfor). Omvendt skal den resterende del af produktporteføljen (træningsmaskiner, 

holdundervisninger, fitnessinstruktion, mersalg fra automater) være på et lige så højt niveau som 

de eksisterende kæders. På den måde vil kvaliteten overgå den kvalitet der tilbydes i mahalle 

centrene. På den måde kan man også tiltrække medlemmer fra de eksisterende store kæder, der 

ønsker et billigere alternativ, som tilnærmelsesvis nærmer sig samme kvalitetsniveau, og hvor man 

kun betaler for det man bruger i stedet for at skulle betale dyre domme for produkter og services 

man ikke benytter sig af.  

 

Udover de luksuriøse produkter foreslår vi, at holdundervisning ikke inkluderes i 

basisabonnementerne for det foreslåede no-frills koncept. I stedet bør disse tilbydes som et tilvalg 

mod et mindre beløb. Ræsonnementet for dette ligger i, at man på den måde kan tiltrække 

medlemmer fra mahalle centrene. Disse træner nemlig i centre hvor de ikke har adgang til 

holdundervisninger, hvorfor det må formodes at holdundervisninger ikke er et altafgørende kriterier 
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for disse. Ved at ekskludere holdundervisninger sænkes priserne på basisabonnementerne. Og da 

det at være en fitnesskæde samtidig betyder stordriftsfordele i forhold til enkeltmandsejede 

mahalle centre, kan man med stor sandsynlighed tilbyde billigere medlemspriser end mahalle 

centrene. Vha. en ekskludering af holdundervisning i basisabonnementet samt stordriftsfordele kan 

man altså skabe en konkurrencemæssig fordel i forhold til mahalle centrene mht. pris. Hvis man 

samtidig kan yde en højere service (i form af nyere redskaber og renere centre) skabes der et 

yderligere incitament for mahalle centrenes kunder at vælge vores foreslåede no-frills fitness 

koncept. 

I forbindelse med holdundervisninger foreslår vi desuden, at man begrænser antallet af 

holdundervisningstyperne. Eksempelvis bør man ekskludere taekwondo, som Zone tilbyder.  

Yderligere kunne man indfører videohold ved enkelte holdundervisninger. På den måde opnås en 

yderligere besparelse, som vil kunne bruges andre steder. 

 

I forhold til abonnementernes konstruktioner lægger vi vægt på, at vores undersøgelser har vist at 

det sociale aspekt ved at træne er alfa og omega. Vores analyser og observationer fortæller 

nemlig en historie om, at ideen om at træne sammen med bekendte og venner tiltaler virkelig 

mange mennesker. Dette inkluderer både de mennesker som træner i de store fitnesskæder og 

mahalle centrene, hvorfor denne abonnementskonstruktion kan være attraktiv for disse 

mennesker, fordi det giver dem muligheden for at dele træningsoplevelsen sammen med andre og 

kan også tilføje et socialiseringsaspekt i ens træning.  

 

Derfor foreslår vi, at man tager Fresh Fitness’ delemedlemskabskoncept til sig. På den måde 

skaber man et potentielt linking product (jf. Cova 1997: 307). Som vi beskrev i 3.2.1 kan det at dele 

noget styrke fællesskaber (jf. Belk 2010: 717) – eksempelvis brandfællesskaber. I det henseende 

virker det oplagt at bruge delemedlemskabskoncept  

 

Som vi så i 5.7. er det evident at mange klagede over den manglende kommunikation og 

forståelse i forbindelse med abonnementsbetingelser og priser, som ofte virker ugennemskuelige 

for de tyrkiske fitnessforbrugere. Derfor foreslår vi, at man strømliner abonnementer mht. pris og 

medlemsbetingelser, så de bliver gjort så overskuelige som muligt. Eksempelvis kan man tilbyde 

den samme pris for alle. Undtagelsen kunne være en reduceret pris for studerende, da kutymen i 

Tyrkiet netop er at tilbyde studerende produkter til en reduceret pris qua dette segments 

prissensitivitet. På den måde undgår man klager eksempelvis vedrørende forskelsbehandling mht. 

pris. Yderligere foreslår vi, at man strømliner abonnementerne, så der er så få betingelser som 

muligt. På den måde reduceres kompleksiteten af medlemsbetingelserne, så medlemmerne bedre 
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kan forstå dem. De mange sider med medlemsbetingelser mener vi nemlig er en unødvendig 

bureaukratisering af abonnementerne, der går ud over kommunikationen mellem virksomhed og 

forbruger. 

 

Apropos kommunikationen mellem virksomhed og forbruger mener vi, at der bør gøres en særlig 

indsats på dette parameter, da der øjensynligt er et problem mellem de nuværende fitnesskæder i 

Istanbul og deres kunder. Vi oplevede som tidligere skrevet dette på tætteste hold da vi blev 

henvist fra personale til personale i centre som Zone og Let’s Club, hvor vi forsøgte at spørge ind 

til medlemspriser.  

 

Ved at tage udgangspunkt i hvor konkurrenterne fejler kan mulige differentieringspunkter 

identificeres. Vi mener, at kommunikationen i den forbindelse vil kunne være et glimrende 

differentieringspunkt, og dette understreges også af Vargo og Lusch der ser kommunikationen 

mellem forbruger og virksomhed som en vital størrelse (Vargo & Lusch 2004:9). Vi foreslår i den 

forbindelse en strømlinet løsning, hvor personalesammensætningen er markant anderledes 

sammenlignet med de eksisterende koncepter i markedet i Istanbul. Vi så i vores observationer en 

bureaukratisk opbygning mellem fitnessinstruktørerne, skrankepersonalet og salgsafdelingen, som 

vi foreslår bør ændres. Vi mener, at det er muligt at forbedre kommunikationen og dermed 

forbedre serviceoplevelsen for forbrugerne ved at skære skranke- og salgspersonalet væk. 

 

Selvom konceptet er baseret på et no-frills koncept har vi dog observeret at en stor del af 

kunderne ofte interagerer med fitnessinstruktørerne, og de nævner at disse er en vigtig del i deres 

træning. Fitnessinstruktørerne er afgørende i skabelsen af den sociale tone i fitnesscentret, og 

tilmed nævner flere af vores respondenter, at de værdsætter fitnessinstruktørernes rolle i deres 

træning og anser dem for at være uundværlige i den forbindelse. Derfor kan fitnessinstruktørernes 

rolle ikke ignoreres, og de kan derfor ikke skæres væk. Derfor giver det bedst mening at bibeholde 

dette personale og samtidig uddanne dem i centerets abonnements- og medlemsbetingelser. Af 

denne grund foreslår vi, at man skærer skranke- og salgspersonalet væk og uddanner 

fitnessinstruktørerne til at overtage deres roller på de respektive centre. 

 

Derudover, kunne det være en mulighed at oprette et social media afdeling. Vi så nemlig i PEST-

analysen (4.1.4), at tyrkerne flittigt bruger sociale medier, hvorfor dette kunne være en mulighed.  

I stedet for at have skranke- og salgsafdelinger i samtlige centre i fitnesskæden, hvilket er hvad de 

nuværende fitnesskæder gør, kan det måske betale sig at erstatte dette personale med et enkelt 

social media team, som også fungerer som et værktøj der skal forbedre kommunikationen mellem 
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forbrugerne og virksomheden. Således vil forbrugerne kunne henvende sig til denne social media 

afdeling igennem Facebook el.lign. medier med eventuelle klager. Hvis et sådan social media 

afdeling kunne implementeres på succesfuld vis kunne kommunikationen mellem forbruger og 

virksomhed etableres på et sundt fundament.  

 

6.4 Placering 

I forbindelse med vores tanker vedrørende adapteringen af et no-frills fitness koncept i fitness 

markedet i Istanbul, finder vi det relevant at diskutere hvor sådanne fitnesscentre vil kunne 

placeres rent geografisk. Vores interviewpersoner tilhører middel-og arbejderklassen, og disse har 

tegnet et billede af at mange fravælger fitnesskæderne, fordi de er for dyre. Mange vælger derfor 

de lokale fitnesscentre, da det er billigere, men hvor man samtidig også er indforstået med at 

kvaliteten halter. Vores foreslåede Fresh Fitness lignende no-frills koncept ville være tilgængeligt 

for masserne til en lavere pris sammenlignet med konkurrerende kæder som Jatomi eller Macfit, 

og sammenlignet med de lokale mahalle fitnesscentre ville kvaliteten af det der tilbydes være af en 

højere kvalitet (præcis som beskrevet i produktafsnittet).  

 

Konkurrerende fitnesskæder som Jatomi, Macfit, Zone og Hillside er alle placeret på meget dyre 

adresser med høj husleje. Disse inkluderer placeringer i shopping centre, unikke placeringer ud til 

vandet og i hoteller. Et billigere fitnessalternativ skal derfor ikke placeres på disse områder. Vi 

mener det i højere grad vil være relevant at placere sig i billigere områder, som er let tilgængeligt 

for forbrugerne. Desuden vil dette betyde billigere omkostninger (eksempelvis i husleje), hvilket er 

en nødvendighed, hvis der skal tilbydes fitness til lavere priser end konkurrenterne.  

Der er på nuværende tidspunkt massevis af enkeltmandsejede fitnesscentre, som er placeret på 

billigere adresser (ligesom Receps eller Hilals centre). De ligger eksempelvis tæt placeret ved 

boligkomplekser eller i gader lig Frederikssundsvej eller Nørrebrogade i indre Nørrebro/København 

omringet af grønthandlere, kiosker og markeder. Vi mener, at no-frills centre kan placere sig i 

lignende områder hvor eksempelvis huslejen er lavere end huslejen ved shopping centre (jf. figur 

9).  
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Figur 9 – Positionsmappe (Place vs. Price) 

 

 

 

 

Alternativt kunne man placere sig tæt ved universiteter og lignende uddannelsesinstitutioner. Godt 

nok tilbyder nogle universiteter fitnessfacililter gratis til deres studerende, men disse er ret 

beskedne, og det er desuden lang fra alle universiteter der tilbyder det. Derfor mener vi altså, at 

man kan placere sig tæt ved universiteter eller lignende institutioner, og derved kunne man komme 

tættere på et forbrugersegment, der i tyrkisk kontekst er ret prissensitivt. De fleste tyrkiske 

studerende er nemlig ekstremt prissensitive. Man kan endda nærmest snakke om, at der en kultur 

omkring jagten på ’öğrenci kampanyası’ (studenterrabatter), hvor studerende jager kampagner der 

tilbyder services for studerende til en reduceret pris. Denne søgen efter tilbud og kampagner er i 

øvrigt i fin harmoni med vores tanker omkring produkt og promotion, hvor vi diskuterede 

muligheden for at tilbyde delemedlemskaber til en reduceret pris og kampagner der tilgodeser 

loyale medlemmer, der rekrutterer venner og familiemedlemmer. 
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6.5 Promotion 

Delemedlemskaber og Relationship Marketing 

I 6.2 diskuterede vi fordele og ulemper ved at adaptere og standardisere. Vi synes, at der er 

elementer fra et no-frills koncept, der fungerede i Danmark i form af Fresh Fitness, der også vil 

kunne fungere optimalt i en tyrkisk kontekst. Herunder er et af disse det førnævnte 

delemedlemskab (black-label medlemskabet hos Fresh Fitness), som vi mener åbner nogle døre 

op i forhold til penetrering af fitnessmarkedet i Istanbul. Som skrevet gav et black-label 

medlemskab medlemmer af Fresh Fitness tilladelse til at ”dele” deres medlemskab med andre. 

Med medlemskabet kunne man tage en hvilken som helst ven med til træning, og man kunne 

endda låne sit medlemskab ud til andre så de kunne komme ind sammen med venner.  

Vi mener, at et sådan medlemskab kunne være behjælpelig i forhold til penetrering af 

fitnessmarkedet i Istanbul, når man ser på tingene ud fra vores forbrugerkulturelle analyse. Her så 

vi hvor vigtigt det sociale aspekt ved at dyrke fitness var, og at rigtigt mange vælger at træne 

sammen af forskellige grunde - heriblandt gazlamak værende et af disse. Først og fremmest kunne 

et sådant medlemskab styrke chancen for længerevarende medlemskabsperioder, i og med at vi i 

vores analyse så at det sociale aspekt spiller en stor rolle i forhold til at have lyst til at fortsætte 

med at dyrke fitness (ud fra Tekin, Onur og Filizs erfaringer og Samet og Furkans udtalelser om 

dette samt Sassatellis undersøgelser nævnt på s. 82). 

Dernæst kan man med et sådant medlemskab måske lokke kunder fra konkurrenterne; tænk bare 

på et scenarie hvor et blacklabel medlem inviterer sin kammeret som eksempelvis kunne være 

medlem hos Jatomi eller Macfit, over til sit center for at træne.  

På den måde kan man sige, at man igennem delemedlemskaber kan ”udnytte” medlemmernes 

sociale relationer for at få en større medlemskabstilslutning. På den måde gør man medlemmer 

med delemedlemskaber til små ”ambassadører” eller ”agenter”, der spreder kædens image og 

giver kæden mulighed for en udleve en effektiv markedspenetrering.  

 

Men i en tyrkisk kontekst kan der også være en udfordring ved at tilbyde sådanne 

delemedlemskaber. Vi kunne sagtens forestille os, at mange ville bruge sådant et 

delemedlemskab i ond tro. Med dette mener vi at medlemmer kan ”misbruge” systemet. Her 

tænkes der på at man ved at sælge delemedlemskaber i stedet for at sælge et medlemskab pr. 

person går man glip af en økonomisk større gevinst.  
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For at imødekomme dette potentielle problem foreslår vi, at man introducerer 

sin kampagne sideløbende med disse delemedlemskaber, som giver 

forbrugerne et incitament for at vælge et personligt medlemskab fremfor at de 

gør brug af deres bekendtes delemedlemskaber. Her finder vi det relevant at 

gøre brug af visse stratetiske valg tæt forbundet med Relationship Marketing. 

Den gren indenfor marketing er drevet af en ide om at virksomheder bør 

styrke deres relationer med deres kunder af flere grunde. Hovedgrunden er 

dog at skabe en loyal kundebase. Man skal kende sine kunder, og dette 

gøres blandt andet igennem dialog med dem og ved at værdsætte deres 

feedback. Samtidig stilles store krav til personalet i virksomheden, der skal 

fungere som et bidragende element i skabelsen af denne relation, som 

bygger på gensidig respekt og tro i mellem virksomhed og forbruget(Hooley, 

Piercy & Nicoulaud 2012: 360ff)  

 

De ypperste mål ved Relationship Marketing er at få forbrugeren op på et så højt trin som muligt 

på The Relationship Marketing Ladder, som ses i figuren (10) til højre (Hooley, Piercy & Nicoulaud 

2012: 361). Jo højere et niveau kunden er på desto mere loyal er pågældende kunde.  

 

I den forbindelse foreslår vi, at man laver kampagner hvor man igen gør brug af de eksisterende 

medlemmers sociale relationer og samtidig skaber et incitament for at tegne personlige 

medlemskaber. 

Et af disse kunne eksempelvis være Fresh Fitness’ gavekort- kampagne, hvor eksisterende Fresh 

Fitness medlemmer kunne give gavekort til venner og bekendte (se bilag 5). Disse gavekort 

indeholdte 1 måneds fri træning, gratisoprettelse samt en måneds gratis holdtræning. For hvert 

indløst gavekort fik gavekortgiveren 1 måneds gratis træning. Altså kunne et medlem få et helt års 

gratis medlemskab, hvis personen fik lokket 12 af sine venner til at melde sig ind i kæden via. 

gavekortet. På den måde var der for Fresh Fitness medlemmer et økonomisk incitament for at 

rekruttere venner og bekendte. Samtidig var der for Fresh Fitness medlemmers venner og 

bekendte også et økonomisk incitament for at tegne et personligt medlemskab i form af en måneds 

gratis træning, og med et potentielt yderligere økonomisk incitament, hvis de fortsatte deres 

medlemskab efter den gratis måned, da disse herefter også kunne agere som gavekortgivere.  
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Vi tror at lignende kampagner kunne være yderst effektive i en tyrkisk kontekst, hvor vi i gennem 

vores analyser fastslog hvor vigtigt de sociale aspekt ved at dyrke fitness var. Derfor foreslår vi 

lignende kampagner, ligesom eksemplet ovenfor. På den måde belønnes eksisterende 

medlemmer, hvilket kan betyde, at pågældende medlemmer placerer sig højere på The 

Relationship Marketing Ladder. Faktisk kan man sige at, eksisterende kunder der aktivt gør brug af 

sådanne gavekort- kampagner hører under advocates, i og med at de prøver at overbevise deres 

umiddelbare omverden om virksomhedens positive sider. Man kan måske endda gå så langt og 

hævde, at disse agerer som ”ambassadører” eller ”agenter”, ligesom medlemmer med 

delemedlemskaber, der spreder kædens image og giver kæden mulighed for en udleve en effektiv 

markedspenetrering. Dermed kan der argumenteres for at disse snarere agerer som partnere (jf. 

figur 10), i og med at de skaber værdi for dem selv samtidig med at de skaber værdi for 

virksomheden. Dette er i øvrigt i fuld harmoni med Vargo og Lusch - de ville dog formentlig hellere 

foretrække at kalde disse medlemmer/forbrugere for medproducenter fremfor partnere (Vargo & 

Lusch 2004: 9).  

 

Celebrity Endorsement 

Vores observationer har vidst, at kæder som Jatomi og Macfit ikke har været genkendelige hos 

vores respondenter. Således nævnte både Ugur, Tekin og Filiz at de ikke kendte til Jatomi og 

Macfit. Desuden observerede at disse kæder ikke var tilstede i gadebilledet i form af bannere, 

bilboards m.m., eller på TV. I den forbindelse foreslår vi, at man benytter sig af sådanne kanaler i 

promoveringen af det foreslåede no-frills koncept. Alternativt kunne man også bruge sociale 

medier som promoveringskanal da sociale medier, herunder tidligere nævnte Facebook, bruge 

flittigt af tyrkere. Vi foreslår dette på bagrund vores studier, der viser at (mainstream)medier i den 

grad har en effekt på fitnessforbrugernes adfærd. Derfor argumenterer vi for, at man benytter den 

kapital, der spares ved at have en snæver produkt- og service portefølje og ved at vælge billige 

placeringer, på promovering igennem mainstreammedier og dermed differentiere sig fra de øvrige 

spillere på marked på dette punkt (jf. figur 11). 
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Figur 11 – Positionsmappe: Promotion (igennem mainstreammedier) vs. abonnementspris 

 

 

Igennem vores forbrugerkulturelle undersøgelser og analyser så vi, at kendte personer spiller en 

væsentlig influerende rolle i udbredelsen af visse livsstile, kropsidealer eller skønhedssyn. På trods 

af at nogle af vores respondenter ikke synes at det er realistisk at stræbe efter disse kropsidealer, 

anderkender de fleste af vores respondenter, at kendte mennesker har en influerende faktor. 

Blandt andet fortalte Recep, på side 69, hvordan det op igennem 80’erne og 90’erne, hvor hans 

storebror startede med at træne, var frontfigurer som Stallone og Schwarzenegger som var 

forbilleder for mange i bodybuildermiljøet. Fitnessinstruktøren Samet nævnte på side 69, hvordan 

det i Tyrkiet i dag er sæbeoperastjerner som Kivanc Tatlitug, der er med til at sætte nogle trends. 

Samets ovennævnte iagttagelse omkring tyrkiske sæbeoperastjerners indflydelse nævnte vi 

desuden i vores PEST-analyse, hvor rapporter fra Euromonitor også nævner at disse skuespillere 

fører an i skabelsen og udbredelsen af visse trends: 
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“Turkish culture has always placed importance on physical beauty. On the other hand, how people 

in Turkey judge attractiveness in men and women is not clear-cut. What is clear, however, is that 

the increasing popularity of the actors and actresses in soap operas and TV series has influenced 

the perception of beauty for many in the country.” 

(Euromonitor 2014: 21) 

Med hjemmel i det ovennævnte foreslår vi derfor, at man i forbindelse med implementeringen af 

vores foreslåede Fresh Fitness lignende no-frills koncept allierer sig med kendte (gerne 

sæbeoperastjerner), der kan endorse virksomheden og brandet. Der er flere måder at gøre dette 

på. Den relativt dyre måde vil være igennem tv-reklamer.  

Tv er nemlig ekstremt populært i blandt tyrkere, som ifølge Deloitte gennemsnitligt bruger 3,5 timer 

dagligt foran fjernsynet(Deloitte 2014: 6). Til sammenligning bruger danskerne 2 timer og 53 

minutter foran tv-skærmen (DR Medieforskning 2014:7). Primetime på tyrkisk tv starter ved 19-20 

tiden, hvor en del tyrkere ser med, og hvor sendefladen domineres af sæbeoperaer. Derfor er det 

startende fra dette tidsrum at man har adgang til flest mulige seere. Men omvendt er det her det er 

dyrest at få lavet et reklamespot.  

Alternativet kunne være at bruge sociale medier som Youtube, Facebook og Twitter, som er yderst 

populære i Tyrkiet. Her kunne man evt. lave virale videokampagner eller andet kampagneindhold. 

Herudover kunne man også i samarbejde med kendte ansigter få dem til at dele disse på deres 

egne Facebook- og Twitterprofiler og måske selv tage del i dem. Yderligere kunne man også gøre 

sin tilstedeværelse repræsenteret i diverse fitness- og livsstilsblade, hvor vi altså har observeret at 

der i forvejen gøres plads til kendte mennesker.  

 

Mulighederne for at bruge kendte mennesker til at endorse et sådant koncept er mange. Men der 

er dog nogle ting man skal have in mente inden man benytter sig af celebrity endorsement i en 

tyrkisk kontekst. Eksempelvis er vi ikke helt sikre på, at en lignende kampagne som Fresh Fitness 

førte, hvor man havde realitystjernerne Gustav Salinas og Linse Kessler som frontfigurerer (bilag 

6), vil kunne fungere i en tyrkisk kontekst.  

I en tyrkisk kontekst er det ekstremt vigtigt at vælge den helt rigtige frontfigur, der kan endorse 

brandet. Især sæbeoperastjerner ser i dette henseende ud til at være et meget effektiv valg. I 

forbindelse med udvælgelsen bør man have den politiske situation i Tyrkiet, som vi beskrev i 

PEST-analysen, in mente. Her tænker vi især på polariseringen i det tyrkiske samfund, der har ført 

til demonstrationer, anholdelser, fjendtlighed og slåskampe både internt i befolkningen og mellem 

befolkningen og myndighederne.  
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Det kan lyde mærkeligt, at denne polarisering fremhæves i forbindelse Celebrity Endorsement, 

men visse studier og vores egne observationer peger på, at kendtes politiske holdninger, hvis 

disse eksplicit udtrykkes, kan have en indflydelse i forbindelse med forbrugeradfærd. Her tænker vi 

på Yurdakul-Şahin & Atiks studie, der beskriver hvordan de kendtes (politiske) ideologier kan have 

af betydning for forbrugere: 

“In addition to their physical and personality traits, celebrities may embody ideologies which are 

socially meaningful and desirable (or undesirable)” 

(Yurdakul-Şahin & Atik 2013:66) 

 

I den forbindelse vil vi endnu engang nævne Sandikcis studie omkring politisk motiveret 

brandafvisning (Sandikci & Ekici 2008:215). Når vi sætter Sandikcis PMBR i relation til 

ovenstående citat fra Yurdakul-Şahin & Atiks studier, bliver det mere tydeligt hvorfor den 

nuværende politiske polarisering skal med i regnestykket i forbindelse med celebrity endorsement i 

Tyrkiet. Dette kan yderligere eksemplificeres med nutidige eksempler. Eksempelvis blev den 

tyrkiske sæbeoperaskuespiller Hamit Demir mødt med massive protester da han tilkendegav sine 

politiske holdninger(Hurriyet Daily News 2015:1). Et andet eksempel er skuespillerinden Füsün 

Demirel, der blev lagt for had fordi hun i et interview udtrykte et ønske om at spille en rolle som 

guerillamor(Artsfreedom 2016:1). Begge skuespillere oplevede en massiv hetz på de sociale 

medier, og de blev endda fyret fra deres respektive serier. Men det mest iøjnefaldende eksempel 

er relateret til de to kvindelige skuespillere Beren Saat og Hülya Avsar, der ellers var set som store 

forbilleder og trendsættere for kvinder. Begge blev udsat for en massiv hetz på de sociale medier, 

fordi de angiveligt sympatiserede med det pro-kurdiske parti HDP. Blandt andet florerede der 

kampagner på de sociale medier der opfordrede til at man skulle boykotte de serier de to 

skuespillerinder medvirkede i (se bilag 7). 

 

 

I lyset af ovenstående anbefaler vi altså, at man skal tage sine forbehold i forbindelse med at 

udvælge kendte personligheder til at endorse det fitnesskoncept specialet omhandler. Når det er 

sagt skal det understreges at Celebrity Endorsement ikke må afskrives. Vi mener nemlig at vores 

undersøgelser peger på, at især sæbeoperastjerner er særdeles indflydelsesrige og trendsættende 

hvorfor vi vurderer Celebrity Endorsement til at være yderst effektivt i udbredelsen af 

brandkendskabet til et Fresh fitness lignende koncept i Istanbul.  
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6.6 Opsamling 

I dette kapitel var formålet at bruge vores tilegnede viden til at diskutere hvordan et no-frills 

koncept vil kunne adapteres i fitnessmarkedet i Istanbul. Herunder tænker vi især på hvordan 

vores tilegnede viden kan bruges i forhold til at differentiere det foreslåede koncept fra 

eksisterende koncepter. I den forbindelse har vi kigget på marketingsmixet, hvor vi særligt havde 

fokus på produkt og promotion.  

 

Ved produkt var fokus at strømline produktporteføljen betydeligt, så dyre og luksuriøse servicer 

som saunaer og dampbade ekskluderes. Til gengæld foreslog vi, at kvaliteten af hvad der er 

tilbage (dvs. træningsmaskiner, holdundervisninger, fitnessinstruktion,) bør ligge højere end 

mahalle centrene. Ydermere foreslog vi, at man ekskluderer holdundervisninger i 

basisabonnementet. I stedet bør denne tilbydes som tilvalg for en merpris. På den måde skabes 

incitamenter for kunder fra mahalle centrene at vælge vores foreslåede koncept.  

 

Derudover foreslog vi, med det sociale aspekt og Russel Belk in mente, at man inkluderer 

delemedlemskaber i konceptet. Herudover foreslog vi ved dette punkt, at man differentierer sig fra 

de eksisterende kæder ved at spare salgspersonale og skrankepersonale, som de eksisterende 

kæder har i hvert enkelt center, væk.   

 

I stedet foreslog vi, at man uddanner fitnessinstruktørerne, så de kan de overtage de ovennævnte 

roller. Vi mener simpelthen, at fitnessinstruktørernes interaktion med kunderne og deres bidrag til 

den sociale tone i centret er for uvurderlig til at blive sparet væk. I øvrigt kan det sidst foreslåede 

tiltag have en forebyggende effekt i forhold til kommunikationskvaler, som rigtig mange 

fitnessforbrugere klager over ved de andre fitnesskæder.  

 

 

 

I forbindelse med forebyggende tiltag omkring kommunikationskvaler foreslog vi derudover, at 

strømligne abonnementsbetingelser samt at introducere et social media team, som kunderne kan 

være i kontakt med. I forbindelse med place foreslog vi, at centre tilhørende et no-frills koncept 

placeres i billigere placeringer fremfor dyre placeringer som shopping centre, hvor de mere 

luksuriøse kæder er placerede. 
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I forbindelse med promotion lagde vi mærke til at de eksisterende kæder på markedet ikke 

benyttede sig af mainstreammedier i promoveringen af deres kæder, hvilket vi mener var 

besynderligt da mainstreammedierne ser ud til at have en vigtig influerende rolle på fitnessforbrug. 

Derfor foreslog vi, at et no-frills koncept bør udnytte konkurrenters manglende tilstedeværelse i 

mainstreammedierne ved selv at være tilstede. I den forbindelse foreslog vi ydermere at man tager 

kendte mennesker, herunder især sæbeoperaskuespiller, i brug som celebrity endorsers, Dette 

forslag er foreslået på baggrund af vores undersøgelser, der viser at især sæbeoperaskuespiller 

idoliseres og sætter trends. Men I den forbindelse understregede vi samtidig, at man skal have den 

politiske polarisering in mente (som vi nævnte i PEST analysen), da denne kan være en 

influerende faktor i forbindelse med forbrug – jf. Sandikcis Politically motivated brand rejection. 

Ydermere nævnte vi i forbindelse med promotion, at brugen af Relationship Marketing og 

dertilhørende redskaber kan være særdeles effektive i udbredelsen af konceptet.  
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7. Konklusion 
Dette speciales hovedfokus har været at undersøge fitnessdyrkelse i Tyrkiet, mere specifikt 

Istanbul. Specialets teoretiske fundament var centreret omkring forbrugerkulturelle teori, herunder 

kropskultur, kropsidealer, mainstreammediernes roller, identitetsteorier og teorier omkring socialt 

samvær. Herudover bliver der i opgaven gjort plads til Vargo & Lusch’s Service Dominant Logic for 

Marketing. Samtidig gjorde vi brug af store tyrkiske navne inden for CCT blandt andet i form af 

Sandikci og Izberk-Bilgin. Målet var igennem forbrugerkulturelle undersøgelser at finde tendenser 

inden for fitnessdyrkelse i Tyrkiet, der kan bruges i forbindelse med marketingstrategiske 

overvejelser omkring implementeringen af et no-frills fitnesskoncept i fitnessmarkedet i Istanbul.  

I den forbindelse argumenterede vi for vores valg af marked ved at redegøre for dets attraktivitet 

igennem en PEST-analyse. I den forbindelse blev de politiske og sociokulturelle forhold prioriteret 

særledes højt da disse i høj grad viste nogle tendenser, der i opgavens omfang er højrelevant 

både teoretisk og praktisk. Angående de politiske faktorer så vi, at der med Retfærdighed og 

Udviklingspartiets valgsejr i starten af årtusindeskiftet var sket en iøjnefaldende vækst i landet. 

Men denne vækst tabte dog pusten endog der stadig er tale om positive vækstrater. Denne 

bremsning i den tyrkiske vækst skyldes hovedsageligt den politiske ustabilitet, der har polariseret 

samfundet. Denne polarisering har ført til demonstrationer, fjendtlighed og slåskampe både internt 

i befolkningen og mellem befolkningen og myndighederne. Det polariserede samfund, der har 

medført en tabuisering i forbindelse med politiske ytringer i offentlighed, gav anledning til 

interessante overvejelser omkring dennes effekt på forbrug.  

 

I forbindelse med de sociokulturelle faktorer opdagede vi igennem diverse rapporter interessante 

tendenser. Vi så blandt andet, at der var tale om et stigende fokus og interesse i sundhed og sund 

livsstil. Især de yngre generationer, som tæller den store del af befolkningen, følger disse trends, 

der blandt indebærer mainstreamdiæter og mainstreamtræningsmetoder. Den stigende interesse 

for sundhed har betydet, at man i Tyrkiet har den næststørste medlemsskabsvækst, når man 

sammenligner fitnessmarkeder i den europæiske region. Livsstils-og fitnessblade samt de kendtes 

effekt (i opfattelsen af hvad der ses som værende æstetisk smukt) har i den forbindelse været 

støttende faktorer, hvilket er særdeles interessant i forhold til specialets undrespørgsmål og 

teoretiske fokus. Vores primære undersøgelse, der bestod af kvalitative interviews af etnografisk 

karakter, var centreret omkring 9 personer bosiddende i Istanbuls bydel Atasehir, som er på den 

asiatiske side af byen. Denne primære undersøgelse blev analyseret med fokus det teoretiske 

fundament, som er nævnt øverst på siden.  

 



	 114	

I forbindelse med kropskultur, kropsidealer og mainstreammediernes rolle blev to fitnesspraksisser 

observeret, hvoraf den ene af disse var spor yapmak32, der indebærer alt fra lette fysiske øvelser 

eller gåture til intensiv fitnessrelateret træning. Denne er et relativ bredt og løst begreb, der 

indeholder forskellige variationer og tilgange til træning afhængig af fx generation og køn. 

Eksempelvis kunne vi hos kvinder, der dyrker denne praksis, se en stræben efter hurtige 

resultater; herunder eksempelvis ”sıklaştırmak”, der på dansk bedst kan oversættes til ønsket om 

at få en stram krop. 

Spor yapmak indebærer forskellige variationer og tilgange til træning afhængig af fx generation og 

køn. Eksempelvis kunne vi hos kvinder, der dyrker denne praksis, se en stræben efter hurtige 

resultater; herunder eksempelvis ”sıklaştırmak”, der på dansk bedst kan oversættes til ønsket om 

at få en stram krop. Herudover blev en anden fitnesspraksis observeret, hvor det endelige mål er 

at opnå en bestemt kropstype illustreret ved bodybuilderidealet, hvor man egentlig kan snakke om 

en decideret bodybuilderkultur.   

 

I forbindelse med mainstreammediernes rolle så vi blandt andet, at Idoldyrkelse gik igen ved flere 

lejligheder. Blandt andet ved bodybuilderkulturen hvor vores respondenter udtrykte denne 

idoldyrkelse. Blandt andet nævnte en af vores respondenter at idolerne i 80’erne og 90’erne var 

skuespillere og bodybuildere som Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger. Vi observerede 

desuden at medlemmer også idoliserede eller ønskede at efterligne andre medlemmer eller 

trænere som de delte center med. Dette ledte os også hen imod Maffesolis tanker omkring neo-

tribale fællesskaber (Maffesoli; 1996: 76), hvor individer der ønsker at være en del af et fællesskab 

efterstræber at efterligne medlemmer af det efterstræbte fællesskab. Herudover nævnte en del af 

vores respondenter skuespillere, herunder især Kivanc Tatlitug, i forbindelse med disses roller som 

trendsættere og idoler. Dette så vi også i de tyrkiske fitnessblade, hvor vi blandt andet 

observerede en artikel omkring en tyrkisk sæbeoperaskuespiller.  

 

I det hele taget så det ud som om at mainstreammedier som fitnessblade også var med til at 

diktere visse trends. I Womanshealth.com.tr så vi blandt andet at deres artikler i de fleste tilfælde 

handlede om sıklaştırmak (at stramme op), zayıflamak (at tabe sig)  og şekillendirmek33, hvorfor 

man kan sige at mainstreammedierne i det henseende har en stor rolle i udbredelsen af 

kropsidealer for kvinder. I forbindelse med kvinder og fitness så vi desuden hvordan der nærmest 

eksisterer en dresscode for kvinder afhængig hvilken type af fitnesscentre de besøger. Hos de 

små mahalle centre ses eksempelvis oftest ikke kvinder med tætsiddende tøj. 
																																																								
32 Et vidt begreb, der i sin helhed betyder at dyrke sport  - hvad enten det er at gå til eller fra arbejde eller  
33 Betyder at ”forme kroppen” som i sıklaştırmak, hvor man strammer kroppen for at opnå kropppens 
”naturlige form. 
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I forbindelse med Identitetsforbrug, hvor fokus var at se hvordan fitnessdyrkelse er med til at skabe 

eller forme identiteter, så vi ligeledes nogle interessante pointer. Vi så blandt andet på selvet. I den 

forbindelse observerede vi hvordan diverse fitnesskæders tilbud i form af kostråd, 

træningsprogrammer m.m. fra kundernes side modtages som redskaber der former og endda 

udvider selvet (Jf. Belk 1988:139). Vi har desuden kigget på hvordan det sociale aspekt ved at 

dyrke fitness udvider individets selv – Jf. Maffesoli og Elliot (Elliot 2004:133ff), der begge mener at 

sociale relationer (i form af grupper eksempelvis) er med til at definere individers identiteter.  

 

Omkring det sociale aspekt ved at dyrke fitness så vi hvordan socialt samvær var en vigtig 

motivationsfaktor i form af begrebet gazlamak, der på dansk bedst oversættes til at motivere. Vi 

observerede hvordan vores respondenter tildelte fitnesscentre høj linking value, og hvordan de så 

centrene som linking places (jf Cova 1997: 300) i og med disse blev set som steder hvor man kan 

opretholde kontakten til venner, få nye venner eller sågar finde en date. Ydermere så vi i dette 

afsnit hvordan visse træningstyper- og hold ser ud til at være kønskodet (altså hvor deltagerne 

enten overvejende er mænd eller kvinder). I den forbindelse erfarede vi også at visse personer 

følte en utryghed ved at deltage i træningsformer og træningshold, hvor deltagerne overvejende 

var af modsatte køn – eksempelvis Onur der var bange for at blive misforstået hvis han skulle 

deltage i et pilateshold på egen hånd.  

 

Udover den primære interviewundersøgelse lavede vi en netnografisk undersøgelse, hvor vi 

kiggede på hvad de tyrkiske fitnessforbrugere mest klagede over, hvor vi kunne se at disse 

klagede mest over den manglende eller fejlagtige kommunikation mellem virksomhed og forbruger, 

abonnements- og medlemsbetingelser herunder pris, samt personalets adfærd og viden. 

Det billede der tegnede sig ledte i den forbindelse os hen imod Vargo og Lusch’s Service 

Dominant Logic For Marketing (Vargo & Lusch 2004:1ff), som blev en vital tankegang i forbindelse 

med specialets mål om at diskutere en marketingsmæssig adaptering af et no-frills fitness koncept 

i fitnessmarkedet i Istanbul.  

 

Endelig brugte vi alt den ovennævnte viden til at diskutere adaptering af et no-frills fitness koncept 

i fitnessmarkedet i Istanbul. I den forbindelse var fokus særligt rettet mod to af marketingmixets 

punker, nemlig produkt og promotion da vores observationer, undersøgelser og analyser pegede 

på disse som værende særlige vigtige.  
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Ved produkt foreslog vi at strømline produktporteføljen betydeligt, så dyre og luksuriøse servicer 

som saunaer og dampbade ekskluderes. Til gengæld foreslog vi, at kvaliteten af hvad der er 

tilbage (dvs. træningsmaskiner, holdundervisninger, fitnessinstruktion) bør ligge højere end 

mahalle centrene. Ydermere foreslog vi, at man ekskluderer holdundervisninger i 

basisabonnementet. I stedet bør denne tilbydes som tilvalg for en merpris. På den måde skabes 

incitamenter for kunder fra mahalle centrene at vælge vores foreslåede koncept. 

 

Derudover foreslog vi, med det sociale aspekt og Russel Belk in mente, at man inkluderer 

delemedlemskaber i konceptet. Herudover foreslog vi ved dette punkt, at man differentierer sig fra 

de eksisterende kæder ved at spare salgspersonale og skrankepersonale, som de eksisterende 

kæder har i hvert enkelt center, væk.   

I stedet foreslog vi, at man uddanner fitnessinstruktørerne, så de kan de overtage de ovennævnte 

roller. Vi mener simpelthen, at fitnessinstruktørernes interaktion med kunderne og deres bidrag til 

den sociale tone i centret er for uvurderlig til at blive sparet væk. I øvrigt kan det sidst foreslåede 

tiltag have en forebyggende effekt i forhold til kommunikationskvaler, som rigtig mange 

fitnessforbrugere klager over ved de andre fitnesskæder.  

 

I forbindelse med forebyggende tiltag omkring kommunikationskvaler foreslog vi derudover, at 

strømligne abonnementsbetingelser samt at introducere et social media team, som kunderne kan 

være i kontakt med. I forbindelse med placering foreslog vi, at centre tilhørende et no-frills koncept 

placeres i billigere placeringer fremfor dyre placeringer som shopping centre, hvor de mere 

luksuriøse kæder er placerede. 

 

I forbindelse med promotion lagde vi mærke til at de eksisterende kæder på markedet ikke 

benyttede sig af mainstreammedier i promoveringen af deres kæder, hvilket vi mener var 

besynderligt da mainstreammedierne ser ud til at have en vigtig influerende rolle på fitnessforbrug. 

Derfor foreslog vi, at et no-frills koncept bør udnytte konkurrenters manglende tilstedeværelse i 

mainstreammedierne ved selv at være tilstede. I den forbindelse foreslog vi ydermere at man tager 

kendte mennesker, herunder især sæbeoperaskuespiller, i brug som celebrity endorsers,  

Dette forslag er foreslået på baggrund af vores undersøgelser, der viser at især 

sæbeoperaskuespiller idoliseres og sætter trends.  

Men I den forbindelse understregede vi samtidig, at man skal have den politiske polarisering in 

mente (som vi nævnte i PEST analysen), da denne kan være en influerende faktor i forbindelse 

med forbrug – jf. Sandikcis Politically motivated brand rejection (Sandikci & Ekici 2008:215).  
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Ydermere nævnte vi i forbindelse med promotion, at brugen af Relationship Marketing og 

dertilhørende redskaber kan være særdeles effektive i udbredelsen af konceptet.  

I den forbindelse nævnte vi hvordan medlemmer der bruger delemedlemskaber kunne ”bruges” 

som ”ambassadører” for konceptet, da disse kunne agere som advocates eller sågar som partnere 

(jf. Relationship Marketingtrinene i afsnit 6.5.) der inviterer venner og familie ind i centret og 

spreder gode ord omkring konceptet. Yderligere nævnte vi hvordan Relationship 

Marketingstrategier kunne bruges til at belønne medlemmer af det foreslålede no-frills koncept, når 

disse rekrutterer venner eller familier som medlemmer.  
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Bilag 
 
Bilag 1 – interviewguide på tyrkisk 

Konular Sorular 

Tanıtım Kendimizi ve projeyi tanıtalım 
- DK de okuyan iki yüksek lisans öğrenci.  
- Yüksek lisans projesi kamasında bu röportajı gerçekleştiriyoruz. 
- Proje konusu : DK’de işleyen bir fitness zinciri konseptinin TR’de 

uygulanabilirliği hakkında araştırma. 
- Röportajın ana konusu Türkiye’deki tüketicilerin fitness ve spor ile ilgili 

düşüncelerini, tecrübelerini ve motivasyonları hakkında bilgi sahibi olmak. 
- Daha çok Türkiye’deki fitness/spor yapma kültürü ilgimizi çekiyor. 
- Mezun olmamız için geçer not almamız lazım. Dolayısıyla sizin 

vereceğiniz sorular önem ahzediyor. 
- Röportaj soru cevap seklinde olacaktır.  
- Doğru veya yanlış cevap yoktur. Vereceğiniz her türlü cevap projemiz için 

önemli olabilir.  
 

Genel sorular  - Kendinizi tanıtabilirmişsiniz? (isim, yaş, iş, eğitim, medeni durum) 
- Spor yapıyor musunuz? (hangi sporları?) 
- Herhangi bir spor/fitness kulübünde üyeliğiniz varmı? 

 
Afhængig af svarene stilles følgespørgsmål, eksempelvis: 

- Neden spor/fitness kulübüne üye değilsiniz? 
- Kulüp üyeliği size cazip gelmesi için ne gerekli? (ucuz fiyatlar vb.) 
- Fitness kulübüne gidenler hakkında ne düşünüyorsunuz? (nasıl insanlar 

mesela? ) 
- Hangi spor/fitness kulübünde üyeliğiniz var? 
- Üyelik koşulları hakkında düşünceleriniz? (fiyat, ödeme şekli vb.) 
- Kulüpte verilen hizmet konusunda düşünceleriniz? beklentileriniz? 
- Neler fevkalade iyi? Neler daha iyi olabilir? 
- İyi olmayanlar nasıl değişebilir? 
- Cinsiyetler arasında bir ayrım var mı? Kulüp içi ve dışı? 

 

Teçrübeler - İlk fitness/spor kulübü üyeliğinizi ne zaman satın aldınız? 
- Neden başladınız? 
- Fitness/spor kulübüne ilk gidişinizi anlatabilir milisiniz? (yaptığınız, 

hissettiğiniz ) 
- Fitness/spor kulübüne gittiğinizde neler yaptığını anlatabilir milisiniz? 

(mesela en son gidişinizde, saat, antrenman metotları). 
- Fitness/spor kulübüne üye olduktan sonra hayatınızda değişikler oldu 

mu? (yaşam, beslenme, uyuma, daha disiplini olma, duygular) 
- Fitness/spor kulübüne kullanmadığınız alanlar var mı? (mesela ağırlık 

çalışılan alan, cardio çalışılan alan, soyunma odası) – neden? 
- Üye olduğunuz Fitness kulübü, sizin memnuniyetinizi yükseltmesi için ne 

yapmalı? 
- Hangi yenilikler yapılabilir Fitness kulübünüzde mesela? 
- Fitness kulübünüzdesiniz. Antrenmanınızı yeni bitirdiniz. Ne 

hissediyorsunuz? Yorgunluk, bir şeyleri başarmanın mutluluğu vb.  
- Antrenmanınızı yaptınız ve Fitness kulübünüzden çıktınız. Neler 

yaparsınız? Direk eve mi gidersiniz? Sosyal aktivelere mi katılırsınız?  
- Fitness üyeliğinizle ilgili hiç sorun yaşadınız mı? (ödeme, fatura, üyelik 

koşulları)  



- Nasıl hal etiniz? Kulübünüzle temasa geçtiniz mi? Nasıl? Sonuç?   
- Fitness  Kulübünüzde personel-müşteri ilişkisi nasıl?  
- Mesafe var mı? 
- Yardımcı oluyorlar mı? 
- Şikâyet ve önerileriniz dikkate alınıyor mu 

Motivasyonlar - Fıtness yapmaya nasıl başladınız? 
- Arkadaş/aile/dost/meşlektaşların önerisi ile mi? 
- Yoksa kendiniz mi böyle bir karar verdiniz?  
- Fitness kulübüne üye olmadan önce alternatifleri araştırdınız mı?  
- Seçimizi yapmadan önce sizin için unsur neydi? (kulübe olan mesafe, 

aletler, üyelik koşulları ve fiyatları?)  
- Bir Fitness kulübünden diğerine geçiş yaptınız mi? Neden?  
- Fitness yaparken, görünür sonuçlar almak ne kadar önemli? 

Vücut 
idealleri 

- Egzersiz/antremanınız ile alakalı bir hedefiniz var mı? 
- Bu hedefleri neden koydunuz?  
- Peki sizce ünlülerin rolüne bu konuda? Mesela ünlü bir aktörün, aktrisin 

veya sporcunun vücut hatlarına sahip olma hayali/hedefi ile gezenler var 
mıdır? 

- Sizin böyle hedefleriniz var mı? 
- Çevrenizde böyle hayali/hedefi olanlar var mı? Arkadaş? Meslektaş? 
- Fitness’e ilk başladığınız zaman, vücuttunuz ile ilgili hedefler koydunuz 

mu?  (ileride söyle görünmek isterimden ) 
- Bu hedefinize ulaştınız mı? Yada hedef değiştiniz mi? 
- Antrenman sonrası hiç dışarıdan yemek yeme gibi düşünceniz oldu mu? 

(mesela McDonalds, Burger King, kebab yemek)  
- Antrenman sonrası bu çeşit yemekler yedikten sonra ne 

hissediyorsunuz? 

Sosyal - Fitness kulübüne yalnız mi gidiyorsunuz yoksa arkadaş ile mi? 
- Fitness diğer üyeler ile aranız var mı?  Konuşur musunuz?  
- Sizce Fitness kulübünde arkadaş bulunabilir mi?  
- Sizin var mı? 

Fitness 
sektörü  

- İstanbul’da bulunan fitness kulüp zincirlerini sayabilirmişsin?? Jatomi, 
Macfit, Mars Athletic Club veya başkası. 

- Bu kulüpler ile ilgili düşünceleriniz nedir? (hizmet, aletler, üyelik koşulları, 
ücret, personel, üyeler) 

- Bu kulüpler nereden biliyorsunuz? (televizyon reklamlarından mı? 
İnternetten mi, arkadaşlardan mı) 
 

Hayal edin.. - Aklınızda en mükemmel/kusursuz fitness kulübünü canlandırın. Nasıl bir 
kulüp olur? (personelden beklentilileriniz, hijyen, aletler, üyelik) 

- Peki ozaman öyle bir fitness konsepti hayal edin ki üyelik ücreti hemen 
hemen şuan TR pazarında sunulanın yarısı?  

- Böyle bir konsept için beklentileriniz ne olur? 
- Böyle bir konsept ilginizi çeker mi? 

Son - Peki, sanırım süremizin sonuna geldik 
- Sormadığımız, ama sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? 
- Eğer sormayı unuttuğumuz sorular varsa, sizinle tekrardan konuşabilir 

miyiz?  

 
 
 



Bilag 2 – Interviewguide på dansk 
 

Overskrifter Spørgsmål 

Præsentation Præsentation af os selv og formål med interview: 
- Studerende fra DK som er i gang med et masters projekt 
- Omhandlende et fitness koncepts implementering i TR 
- Overordnet set prøver vi at få et indblik i fitnesskulturen  
- I den forbindelse laver vi disse interviews 
- Omhandlende erfaringer, motivationer osv. med fitness 

og træning. 
- At vi består/får en god karakter afhænger af jeres svar  
- Interviewet foregår ved at jeg stiller en række spørgsmål, 

hvorefter respondenten svarer 
- Der findes ingen forkerte eller rigtige svar. Alle svar kan 

signifikant betydning for opgaven.  
 

Grundlæggende spørgsmål  - Grundlæggende oplysninger (Navn, alder, beskæftigelse 
osv.) 

- Dyrker du sport? 
- Hvilken type/slags? 
- Har du et fitnessmedlemskab? 

 
Afhængig af svarene stilles følgespørgsmål, eksempelvis: 
 

- Hvorfor tager du ikke i fitness center? 
Hvad kunne få dig til at tage fitnesscenter. 

- Hvad er din holdning til mennesker som tager i fitness? 
- Hvis ja, hvor henne? 
- Hvad er din opfattelse af medlemspriserne i Tyrkiet? 

(dyrt, billigt, tilpas) 
- Hvad mener du man burde/kunne forvente om service 

niveauet?  
- Hvilke områder fungerer og hvad kan forbedres? 
- Hvordan kan det forbedres? 
- Hvordan opfattes forholdene mellem kønnene? 

 



Erfaringer - Hvornår startede du til fitness? 
- Hvorfor startede du? 
- Kan du beskrive din første oplevelse i fitnesscentret? 
- Fortæl om en tur i centeret. (tid på dagen, alene, 

træningstype osv. ) 
- Er der noget der ændrede sig i dit liv efter du startede i 

fitnesscenter? Eksempelvis nye spisevaner, ændret 
livsstil, mere selvbeherskelse?. 

- Hvor ”meget” af fitnesscentret benytter du af? (undgår du 
eksempelvis frivægtsområdet? Evt. Hvorfor?)  

- Hvad er din holdning til miljøet i træningscenteret?  
- Hvad kan dit center gøre anderledes for at forbedre din 

oplevelse?  
- Hvilke tiltag skal der til? 
- Du er lige blevet færdig med et træningspas. Hvad føler 

du? (træt, en følelse af accomplishment) 
- Hvad laver du efter en træningssession (tager du direkte 

hjem? sociale aktiviteter?) 
- Har du nogensinde haft et problem med dit medlemskab 

(opsigelse)?  
- Kontaktede du dit center? 
- Hvordan?  
- Resultat?  

Motivationer - Hvordan startede du i dit fitnesscenter? (på anbefaling af 
venner eller andet?)  

- Undersøgte du meget på forhånd?  
- Hvad var vigtigst for dig da du valgte det pågældende 

fitnesscenter? 
- Har du nogensinde skiftet fitnesscenter (hvorfor?) 
- Hvor meget betyder det for dig, at du skaber synlige 

resultater? 

Kropsidealler - Har du et mål med din træning?  
- Hvad ligger til grund for disse mål? 
- Findes der i Tyrkiet (kendte)personligheder som folk føler 

sig inspireret af i forhold til et ønsket kropsbygning? 
- Kan du nævne personer som du lader dig være inspireret 

af? 
- Kender du nogen i din omkreds (venner, familie, 

kollegaer) som lader sig inspirere af sådanne 
personligheder? Kan du evt. uddybe.  

- Da du startede med at træne, havde du da en forestilling 
hvordan du godt kunne tænke dig at se ud i fremtiden? 

- Har du opnået dit mål (denne forestilling), eller har du 
måtte ændre dette mål? Hvorfor? 

- Bliver du nogensinde fristet af usundt mad (såsom 
junkfood) efter en træningssession? 

- Hvilken følelse står du tilbage med efter at have spist 
junkfood efter en træningssession? 

  

Fitnessmarkedet - Kan du fortælle os om fitnesscentre i Istanbul (nævne 
navne b. la.)? eksempelvis Jatomi, Macfit eller den lokale 
fitnessklub. 

- Hvad er din opfattelse af dem? (service, faciliteter, 



tilgængelighed, pris/abonnementer, medlemmer, 
personale) 

- Hvordan kender du til dem? (Gennem tv-reklamer,bus 
reklamer, internet annoncer, word of mouth) 

 

Forestil dig... - Forestil dig det perfekte center. Hvordan ville denne se 
ud - inden for realistiske rammer (forventninger til 
personale, forventninger til serviceniveauet, forventninger 
til hygiejne) 

- Forestil dig et fitness koncept, hvor du kun skal betale 
halvt så meget for et medlemskab - hvad ville dine 
forventninger til et sådant koncept være? 

- Vil dette (koncept til halv pris) være noget du ville være 
interesseret i? 

Afslutning - Rund interviewet af 
- Har du evt. andet du mener vi bør vide? 
- Spørg om vi kontakte personen igen (for at verificere eller 

uddybe svar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 3 – Profilsammensætning af respondenter  
 
	 Præsentation af respondenterne  

Tekin	
35	år	
Bekendt	

• Kok 
• Arbejderklassen 
• Tidligere fitnessforbruger i en kort 

periode 

• Social og snakkesalig, hvorfor han 
også opsøger en social dimension i 
fitnesstræningen – primært fokus på 
holdtræninger. 
 

Ugur	
25	år	
Bekendt	

• Kok 
• Arbejderklassen 
• Tidligere fitnessforbruger i et 

”mahalle” center 

• Ønsker at dyrke fitnesstræning snart 
med fokus på opbygning af muskler. 
Vennekreds og kendte har en klar 
indflydelse på hans træningsmål. 
 

Filiz	
28	år	
Bekendt	

• Sociologi studerende og arbejder i 
en bank 

• Arbejderklassen 
• Medlem af et stort lokalt fitness 

center 

• Tilbageholdende, men fortæller, at hun 
dyrker flere former for træning i 
fitnesscenteret, fordi hun betaler for 
det. Fokus er dog på træning, hvor 
man interagerer med andre. 
  

Furkan	
27	år	
Opsøgt	

• Fitnessinstruktør i Zone Club 
• Arbejderklassen 
• Mangeårig fitnessforbruger 

• Professionel fitnesstræner og dybt 
seriøs om fitness feltet generelt. Det er 
hans passion. Gør en bevidst indsats 
for at mindske enhver fejlinformation 
hos centerets kunder. Delte glædeligt 
om hans viden og indsigt om emnet. 
 

Hilal		
ca.	50	år	
Opsøgt	

• Ejer af et ”mahalle” center 
• Middelklassen 
• Fitnessforbruger hos sig selv, men 

også i Hillside. 

• Mangeårig fitnessforbruger, og 
interagerer aktivt med sine kunder 
konstant. Hun fokuserer sin tid på at 
opretholde en sund livsstil og med en 
god kost, hvilket hun forsøger at 
”påtvinge” hendes kunder. 
 

Samet	
29	år	
Opsøgt	

• Fitnessinstruktør 
• Arbejderklassen 
• Mangeårig fitnessforbruger og 

tidligere professionel svømmer 

• Professionel fitnesstræner i nogle få år 
og er dybt involveret i at interagere 
med sine kunder. Derudover, var han 
meget imødekommende og meget 
villig til at dele om hans syn på feltets 
styrker og svagheder.  

 
 

Recep/Tayfun	
38/ca.	45	år	
Opsøgt	

• Ejer af et ”mahalle” center/tidligere 
professionel bokser 

• Begge fra arbejderklassen 
• Begge har i årevis dyrket fitness i 

det pågældende fitnesscenter 

• Det tog tid at opnå Receps tillid, men 
han delte efterhånden sine 
mangeårige erfaringer og meninger. 
Derimod var Tayfun mere end villig til 
at snakke med os og talte frit fra 
leveren. 
 

Onur	
26	år	
Ven	af	Ugur	

• Revisoruddannet 
• Arbejderklassen 
• Har været medlem hos flere 

forskellige fitnesscentre, og 
overvejer at tilmelde sig Zone Club 

• Venlig og interesseret i projektet. Har 
grundet hans arbejde haft det svært at 
finde tid til at træne, men ønsker dog 
at begynde snart. Især interesseret i 
holdtræninger. 
 



Arda	
38	år		
Opsøgt	

• Daglig leder i et sportscenter 
• Arbejderklassen 
• Tidligere fitnessinstruktør 

• Havde en seriøs tilgang til interviewet, 
hvor han delte af sine erfaringer som 
fitnessforbruger i både USA og Tyrkiet 
og sammenlignede forskellene i disse 
markeder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 4 – Black Label delemedlemskab fra Fresh Fitness I Danmark 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 5 – Fresh Fitness Gavekortkampagne 

 
 



Bilag 6 – Fresh Fitness Kampagne med Linse Kessler og Gustav Salinas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 7 – Facebook kampagner rettet mod kendte mennesker, der opfordrer til at boykotte 
dem.  

 
 
Oversættelse: Hvis du ser denne sæbeopera på trods af at du ved at disse skuespillere 
sympatiserer med PKK har du et problem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 8 
 
Onur, 29 år, Single, Uddannet revisor, Arbejder i en risk management afdelingen. 
 
Fitness Start: “Det var min egen beslutning” “for at tabe mig” “fordi det var tæt på” “fordi 
min ven skulle på det pågældende center” “ 
 
”Jeg stoppede dog – da jeg havde nået mit mål + pga. Nyt arbejde, som gjorde det 
vanskeligt at gøre fitness til en del af hverdagen. Jeg bruger to timer hver vej for at tage på 
arbejde” 
 
“Jeg begyndte at tage I fitness igen. Men denne gang var mit mål ikke primært at tabe mig. 
Jeg begyndte igen fordi mit kammereter trænede” 
 
“Jeg har gjort mig en del bekendtskaber I fitnesscentret. Nogle har endda udviklet sig til 
tætte venskaber. Det var også lidt derfor jeg valgte at begynde igen.” 
 
“ Jeg begyndte også lidt for at se om jeg kunne få kontakt kvinder, men det har endnu ikke 
givet pote” 
 
“ Virksomheder vælger at bruge sociale relationer. Hvis man rekruttere sine venner, får 
man rabat på sit medlemskab” 
 
”Som regel træner kvinder holdtræningsformer som Joga, Zumba og Spinning, mens 
mænd er tilbøjelige til at træne vægte” 
 
”Mig og mine kammereter prøvede at deltage i zumba-undervisningen, men vi kunne 
simpelthen ikke finde ud af det. Jeg tror det har noget at gøre med kvinder er mere 
smidige, og derfor er holdtræningsformer som yoga zumba mere noget for dem. Jeg gik 
dog meget til spinning” 
 
”Det er  meget sjældent at se kvinder i frivægtsområdet. Jeg vil tro at  kun 1 ud af  10 dem 
der træner vægte er kvinde” 
 
”Jeg kan huske fra mit eget center at der var to kvinder der trænede med vægte, men 
disse var ikke tyrkere. Den ene var fra Spanien. Den kvinde kan jeg ikke huske hvor 
kommer fra. De havde ingen som hjalp dem i deres træning. Det var på med høretelefoner 
også derudaf. Hvis det var vores kvinder skulle de højst sandsynligt instrueres af en 
instruktør” 
 
”Dem på vores alder der tager til fitness gør dette for at stramme op. Den ældre generation 
træner mere af sundhedsmæssige grunde” 
 
”Mange tager også i fitness for at vise sig frem. Kvinderne kan finde på at gå i stram tøj og 
vise mave. Det er helt normalt” 
 
”Folk klager i fitness centrene. Generelt er det pga. Hygiejnen eller fordi maskinerne ikke 
virker” 



 
”Personalet forskelsbehandler meget. Hvis de ser en flot pige bruger de mere tid på hende 
end på andre” 
 
”Man bliver hørt når man klager. Problemet er at klager sjældent resulterer i udbedring af 
problemet” 	
 


