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Sammanfattning 
Problembakgrund 
Problemformuleringen lyder; På vilka grunder fattar konsumenter beslut vid val av 

träningsanläggning?  De grunder vi undersöker i denna studie är kopplade till tre av 

beslutsprocessmodellens fem steg; informationssökning, utvärdering av alternativ samt 

köpprocessen. Faktorer som vi i denna studie likställer med värdehöjande tjänster och som 

vi undersökt ifall de påverkar konsumenters beslut är exempelvis pris, utbud och 

parkeringsmöjligheter. Syftet med studien är att utifrån teorier, identifiera faktorer som 

genererar värde för en konsument vid val av träningsanläggningar. Faktorerna ställer vi 

sedan i relation till varandra för att undersöka vilka av dessa som påverkar konsumenten 

mest vid beslutsfattande om val av träningsanläggning. Vi har även ett praktiskt syfte med 

studien vilket är att utifrån studien kunna ge rekommendationer för vilka faktorer som är 

viktiga att tänka på vid nyetableringar av träningsanläggningar. 

Metod 
Vi har valt att basera denna studie på en kvantitativ forsknings strategi. Arbetet grundas 

utifrån befintliga teorier varför vi kommer ha ett deduktivt angreppssätt. Kunskapssynen vi 

har är genomgående positivistiskt eftersom vi har för avsikt att undersöka sambandet 

mellan olika variabler. Utifrån detta har vi kommit fram till att använda oss av enkäter för 

vår datainsamling. Urvalsmetoden vi valt att använda bygger på ett bekvämlighetsurval. 

Teori 
John Deweys modell över konsumenters beslutsprocess ligger till grund för vårt arbete. 

Denna modell beskriver en konsuments beslutsprocess i fem steg och det är främst de tre 

stegen informationssökning, utvärdering av alternativ och köpprocessen som vi anser vara 

problematiska att tillämpa rakt av när det kommer till beslutsfattande av tjänster. Det som 

gör det problematiskt är för att tjänster skiljer sig från produkter genom fyra karaktärsdrag 

vilka är att tjänster är opåtagliga, oskiljaktiga, heterogena och förstörbara. Vår teoretiska 

referensram är uppbyggd genom att vi diskuterar beslutsmodellens fem steg i förhållande 

till tjänster komplexitet. Därefter försöker vi koppla samman detta till en 

träningsanläggningskontext. 

Slutsatser 
Konsumenter grundar sina beslut genom extern information som de samlat in från hemsidor 

och personer i dess närhet. När vi ställer dessa i relation till varandra är det informationen 

från hemsidor som värderas högst för konsumenten när denne skall fatta ett beslut. Vidare 

fattar konsumenten sina beslut genom att selektivt utvärdera den information som finns 

tillgänglig. De värdehöjande tjänsterna som är viktigast vid beslutsfattande var pris, utbud 

och avstånd. Om dessa tre faktorer inte är tillräckliga för ett beslut kommer andra 

värdehöjande tjänster att vara avgörande för konsumentens beslut. Konsumenterna i denna 

studie grundar sina beslut på de fysiska attributen, dessa är mycket lika grunderna för val av 

produkt. Opåtagligheten, oskiljaktigheten, förstörbarheten och heterogeniteten har vi inte 

funnit spela en alltför stor roll för konsumenterna när de ska fatta beslut om val av 

träningsanläggning. Vi tror att resultatet kan skilja sig om vi valt att undersöka en annan typ 

av tjänst. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Varje dag tar konsumenter en massa beslut. De måste välja mellan olika alternativ och 

sedan leva med alternativet de har valt. Dagen kanske börjar med att besluta om man ska ta 

bussen, bilen eller tåget till jobbet. Senare under dagen är det dags att äta och ett beslut om 

vilken lunchrestaurang som ska väljas måste fattas. När konsumenten lämnar jobbet ska 

beslut tas om från vilken affär middagen ska inhandlas. Kanske detta reda är bestämt i 

förväg eller så går konsumenten till samma affär som vanligt och beslutet är ganska 

automatiskt. Väl inne i affären följs möjligtvis en inköpslista men så är det extrapris på en 

annan vara och konsumenten ändrar snabbt sitt beslut. Fortsättningsvis är det en ny vara 

som har kommit in i butiken, produkten känns tilltalande och läggs därför i 

shoppingvagnen. Dessa beslut är för konsumenten val som måste fattas flera gånger i 

veckan och många av dem görs säkerligen på rutin eller impuls.  

På kvällen går tvättmaskinen sönder och konsumenten behöver köpa en ny. Senaste gången 

som en tvättmaskin köptes in var förmodligen för flera år sedan och för att nu kunna köpa 

en ny känner konsumenten att information måste samlas in för att kunna fatta ett beslut och 

få en ny bra tvättmaskin. Kanske använder konsumenten internet för att se vilka produkter 

och affärer som finns. Nästa dag åker konsumenten till en butik för att fråga personalen om 

vilken sorts tvättmaskin som skulle fungera just för deras hushåll. Efter besöket kommer 

konsumenten ihåg att en kompis köpte en ny tvättmaskin för en månad sen och bestämmer 

sig för att fråga vännen om hur deras fungerar. Och ytterligare en dag senare har beslutet 

om vilket märke och vilken affär gjorts och maskinen står i tvättstugan. Detta beslut är för 

konsumenten val som endast görs några få gånger under en livstid och därför kan det tänkas 

att beslutet kommer ta lite längre tid och mer information att samlas in. 

Olshavsky och Granbois (1979, s. 99) menar att många beslut görs med begränsad 

informationssökning, också Bruner II och Pomazal (1974-1975, s. 57-58) menar att 

konsumenter gör impulsköp och tar beslut snabbt. Hoyer (1984, s. 824-825) utförde en 

studie som innefattade intervjuer och observationer. Han undersökte respondenter på 

stormarknader i storstadsområden och tvättmedel var produkten som undersöktes. 

Författaren menar att det är en produkt som inte kräver större engagemang från 

konsumenten. Författarens målsättning med studien var att komma fram till ifall 

konsumenter söker mycket information i butiken angående de olika alternativen av 

tvättmedel. Det framkommer i slutsatserna att konsumenter tar snabba beslut gällande köp 

av tvättmedel och att de inte använder sig av någon större informationssökning före köpet. 

(Hoyer, 1984 s. 828-829). Dessutom visar det sig i en studie av Van Staden och Van Aardt 

(2011, s. 46-47) att många kvinnor när de ska köpa mode tar beslut utan att först söka 

information. Detta styrker vårt tidigare resonemang att val av produkter som köps frekvent 

inte kräver större engagemang. Köpet kommer inte heller att föregås av någon större 

informationssökning mellan olika alternativ.   

Hauser, Urban och Weinberg (1993, s. 464) framhäver i sin studie att konsumenter valde att 

söka information från ett flertal olika källor när det kom till köp av en bil. Deras studie 

utfördes i en datoriserad miljö, där det för respondenterna simulerades ett inköp av en ny 
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bil. Författarna kontrollerade bland annat under experimentet hur många källor som 

användes och hur lång tid de användes (Hauser et al., 1993, s. 453-457). Författarna 

kommer fram till att konsumenter söker rikligt med information när det kommer till köp av 

en bil. Vi menar att detta köp skulle vara jämförbart med tvättmaskinen i exemplet ovan 

alltså ett köp som sker mer sällan.  

Således kommer processen till hur konsumenter kommer fram till ett köp och tar ett beslut 

att skilja sig åt och de kommer att ta beslut på många olika grunder. Att förstå varför 

konsumenter fattar olika beslut är mycket viktigt för företag. Inledningsvis måste företag 

veta vad som ligger till grund för de olika besluten för att i slutändan få konsumenten att 

välja just deras märke eller affär. Som beskrivet i exemplet ovan finns det massor av beslut 

att fatta och därför kommer även processen hur konsumenten kommer fram till beslutet att 

se olika ut beroende på vad det är som skall beslutas. Vissa beslut är lättare för 

konsumenten, dels för att de görs dagligen men det kan också bero på att konsumenten har 

mycket kunskap om just den produkten och beslutet kan tas utifrån den kunskapen. Andra 

beslut kan vara mer komplexa, det kan bero på som i exemplet ovan att det är ett köp som 

görs mer sällan. Kanske beror det också på om det är ett köp som kostar mer pengar eller 

mindre som kommer att avgöra hur enkelt eller komplext beslutet är.  

I denna studie kommer vi att analysera konsumenters beslutbeteende med hjälp av John 

Deweys beslutsprocessmodell som består av fem steg. Modellens fem steg är; 

problemidentifiering, extern informationsökning, utvärdering av alternativ, köpprocesser 

och sist efterköpprocess (Engel, Kollat & Blackwell., 1968, s. 345).  

Första steget i modellen är problemidentifiering, konsumenten upplever ett problem som 

behöver lösas, alternativt att det finns ett beslut att fatta (Engel et al., 1968, s. 345). En 

definition på problemidentifiering är att konsumenten upplever en skillnad på det befintliga 

tillståndet och ett idealt tillstånd (Engel, Blackwell & Miniard 1986, s. 43). Gapet mellan de 

två tillstånden kan upplevas på två sätt. Antingen uppfattar konsumenten att dennes 

befintliga tillstånd inte når det ideala tillståndet, eller så har konsumenten ändrat 

uppfattning om det ideala tillståndet vilket då inte uppfyller konsumentens behov. (Engel et 

al., 1986, s. 62) Dessa två skillnader benämns antingen som igenkännande av en möjlighet 

eller igenkännande av ett behov (Solomon, Bamossey, Askegaard, & Hogg, 2009, s. 320). 

När konsumenter upplever en skillnad mellan det befintliga tillståndet och det ideala 

tillståndet kommer de att fortsätta sin beslutprocess genom att söka information för att 

kunna nå det ideala tillståndet (Engel et al., 1986, s. 66). I grundmodellen av Engel et al. 

(1968, s. 378) benämner författarna detta steg som extern informationsökning, med detta 

menar de att konsumenter söker information från exempelvis massmedia, reklam och 

personliga källor, vilka kan vara exempelvis vänner eller familj. Det har på senare år skett 

en förändring av hur forskare förhåller sig till informationsökning och detta steg är istället 

benämnt som enbart informationsökning (Solomon et al., 2009, s. 314). Anledningen till att 

denna förändring har skett är för att forskare har kommit fram till att konsumenterna 

använder sig av både externa och interna informationskällor för att fatta beslut. Med interna 

informationskällor menas den information som finns i minnet och som personen vet sedan 

tidigare. (Folkes, 1988, s. 13). Folkes (1988, s. 14) utförde 4 olika studier där hon bland 

annat undersökte hur konsumenter utifrån tidigare erfarenheter bestämde om de tar beslutet 

eller inte. 
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Det tredje steget i modellen är utvärdering av alternativ. Detta steg framhäver att 

konsumenten ska komma fram till det mest önskvärda alternativet. Vid utvärdering av de 

alternativ konsumenten står inför ska både processen, resultatet och konsekvenserna för 

valet inkluderas. (Engel et al., 1968, s. 422) I enlighet med modellen fattar konsumenter 

rationella beslut där samtliga alternativ ska utvärderas (Engel et al., 1968, s. 423-437). 

Lurie (2004, s. 476-477) gjorde tre studier på universitetsstuderande där han kom fram till 

att konsumenter får svårare att ta beslut om mängden alternativ ökar och att konsumenter 

inte kommer att utvärdera alla alternativ. Allen (2002, s. 528) utförde en studie på 

studerande och det visade sig att konsumenter inte behöver utvärdera alla alternativ. 

Således finns det vissa problem med modellen eftersom den förutsätter att konsumenter är 

rationella i sitt beslutsfattande och att de grundligt har utvärderat alla alternativ, vilket 

senare forskning motbevisar. 

Näst sista steget är köpprocessen, i detta steg fattar konsumenten sitt beslut. Här kommer 

butikens olika egenskaper tillsammans med konsumentens karaktärsdrag ha stor betydelse 

för beslutet. (Engel et al., 1968, s. 444-449) När konsumenten ska fatta sitt beslut finns det 

mycket att ta hänsyn till, något av de viktigaste hävdar Engel et al. (1968, s. 454) är 

butikens image. De faktorer som är väsentliga för butikens image är pris, 

reklam/annonsering, produkt, servicemix, personalen, omgivningen samt de andra 

konsumenterna som handlar i butiken. Dessutom diskuterar Doyle och Fenwick efter att ha 

gjort en pilotstudie (1974-1975, s. 39) om hur konsumenter uppfattar en butiks image. De 

påpekar att imagen beror på priset, produktmixen (variation av varor), kvalitet och 

omgivningen (i form av anläggning och parkering). Nickel och Wertheimer (1979, s 17-18) 

har i en enkätstudie undersökt hur konsumenters val av apotek har påverkats av butikens 

image. De åskådliggör att pris, lokalisering, personalens service samt omgivningen i 

butiken påverkade konsumenternas beslut. 

Det sista steget i modellen är efterköpprocessen, här kommer konsumenten att utvärdera det 

beslut den fattat i steget innan. Beslutet konsumenten fattade kan leda till olika 

konsekvenser, exempelvis kan konsekvenserna av beslutet skapa ytterligare processer. 

Vilket kan medföra extra utgifter i form av produktinstallationer. Men också att 

informationsökningprocessen kan fortsätta för att rättfärdiga det beslut konsumenten har 

tagit. (Engel et al., 1968, s. 504) 

Modellen utgår från att konsumenten följer stegen i den ordningen som de kommer, ett 

flertal forskare har dock kritiserat denna modell. Bland annat diskuteras det faktum att 

personer inte rationellt utvärderar alla alternativ (Allen, 2002, s. 528) och att de inte enbart 

söker information för att lösa ett problem (Bloch, Sherrell & Rigdway, 1986, s. 125). Bloch 

et al. (1986, s. 123-125) har efter att de utfört en enkätundersökning baserat på tre olika 

urval av respondenter som köper kläder eller datorer kommit fram till detta. 

Beslutsprocessmodellen är utformad för köp av fysiska produkter där det är möjligt för 

konsumenter att samla information om vilka kvaliteter produkten har. Detta genom att 

exempelvis känna på produkten eller lukta. Med fysiska varor blir det relativt enkelt att 

utvärdera och jämföra olika alternativ eftersom en och samma produkt alltid är likadan. 

Även om det som vi beskriver ovan, kan vara olika beroende på om det är produkter som 

köps mer sällan eller frekvent. Vidare är det också många gånger, till viss mån, möjligt att 

lämna tillbaka produkten efter köpet. Om konsumenten inte är nöjd med den produkten som 
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inhandlats är det bara att nästa gång köpa exempelvis ett annat märke eller sälja produkten 

vidare till någon annan. 

Forskningen om beslutsprocessmodellen kring beslut om olika produkter har gjorts under 

många år. Vi menar däremot att det skulle vara intressant att diskutera om modellen är 

överförbar på tjänster. Om vi jämför tjänster och produkter hittar vi att beslutsfattande 

möjligtvis är lite mer komplext gällande tjänster. Detta därför att tjänster skiljer sig från 

traditionella produkter genom diverse karaktärsdrag varav fyra stycken särskiljer sig från 

andra om granskar forskningen inom området. Dessa fyra karaktärsdrag är opåtagliga, 

oskiljaktiga, heterogena och förstörbara. (Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1985, s. 33) 

Att tjänster är opåtagliga skapar problem då konsumenten inte kan känna, smaka, lukta eller 

prova en tjänst innan den konsumeras (Shostack, 1977, s. 73).  Det indikerar att med 

fysiska produkter vet konsumenterna vad de får vid köpet. Men på grund av opåtagligheten 

är det svårt att veta exakt vad de får av en tjänst eftersom det inte finns lika självklara 

fysiska attribut att gå efter. Det skulle alltså i beslutsprocessen bli svårare för 

konsumenterna att utvärdera de alternativen som finns. Därtill produceras och konsumeras 

tjänster för det mesta samtidigt vilket innebär att tjänster är oskiljaktiga (Regan 1963, s. 

57). På grund av detta behöver konsument och producent skapa tjänsten tillsammans 

(Grönroos, 1978, s. 591). Vilket indikerar att konsumenter kan få svårt att hitta mer 

information för att lösa sitt problem och ta ett beslut innan den har påbörjat konsumtionen 

av tjänsten. Dessutom kommer utvärderingen att äga rum efter köpet istället för innan köpet 

som modellen visar. 

Utöver detta anses en tjänst vara heterogen, med detta menas att tjänster upplevs olika 

beroende på vilken dag personen utnyttjar tjänsten, vilket företag som erbjuder tjänsten och 

även vem som konsumerar tjänsten (Wilson, Zeithaml, Bitner & Gremler, 2008, s.16; 

Shostack, 1977, s. 76). Följaktligen kommer detta att komplicera informationsprocessen där 

konsumenter samlar information från andra personer. Om en person i konsumentens närhet 

är nöjd med en tjänst från ett företag och rekommenderar den. Behöver det inte betyda att 

konsumenten kommer uppleva samma tjänst från samma företag lika bra. Trots detta söker 

konsumenten information från vänner, familj och andra källor och väljer att utvärdera dem. 

Tjänster är även förstörbara på det sätt att personer och företag inte kan producera en tjänst 

och lagra den för att sedan plocka fram och utnyttja vid ett senare tillfälle (Bessom & 

Jackson, 1975, s. 76). Detta påverkar konsekvenserna av beslutet för konsumenten. Till 

exempel om konsumenten har köpt ett träningskort och åker på semester kan de inte spara 

den outnyttjade tiden på anläggningen för att använda vid ett senare tillfälle. 

Hur ska företag då få konsumenten att välja en tjänst framför en annan? Hur gör man en 

tjänst bättre än en annan? Hur kan företag påverka konsumentens beslutsprocess? Att 

definiera vad konsumenter kräver av en tjänst är ett problem. När ett företag ska öppna upp 

är det lätt att enbart se till vad som är kärntjänsten, alltså vad som är meningen med ett 

företags existens, (Grönroos, 2009, s. 182). Vilket exempelvis för en restaurang är att äta. 

Sedan finns det även möjliggörande tjänster vilka är nödvändiga funktioner på företaget för 

att konsumenter ska kunna nyttja kärntjänsten (Grönroos, 2009, s. 182). Dessa skulle för en 

restaurang kunna vara exempelvis möbler och porslin. Även om dessa tjänster är 

nödvändiga är problemet kvarstående. Vad som får konsumenter att ta beslut om vilket 

företag de föredrar vilar inte på kärntjänsten och de möjliggörande tjänsterna eftersom 
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dessa saker är något som alla liknande företag har. Det är istället de värdehöjande 

tjänsterna, alltså de tjänster som företagen erbjuder för att skapa konkurrensfördelar 

gentemot andra företag och det som skiljer ett företag från ett annat (Grönroos, 2009, s. 

182) som kommer påverka beslutet. På en restaurang skulle de värdehöjande tjänsterna 

kunna vara till exempel lokalerna, personalen och utbud av mat. 

Som tidigare nämnts har butikens image en roll i konsumentens beslutsfattande (Engel et al. 

1968, s. 454). Vi har genom olika studier hittat faktorer som påverkar en butiks eller ett 

företags image och dessa är; pris, reklam/annonsering, produkt, servicemix, personalen, 

omgivningen i butiken, de andra konsumenterna som handlar i butiken, lokalisering, 

personalens service (Engel et al. 1968, s. 454; Doyle & Fenwick, 1974-1975, s. 39; Nickel 

& Wertheimer 1979, s 17-18). Vi menar att de faktorer som påverkar butikens/företagets 

image är samma sak som de faktorer som fungerar som värdehöjande tjänster. Varpå det är 

intressant att undersöka hur dessa faktorer skulle påverka en konsuments beslutsprocess i 

ett tjänsteföretag där det föreligger en komplexitet gällande beslutsprocessmodellen. 

En typ av tjänsteföretag finns inom träningsbranschen. Det har skett en förändring i 

träningsbranschen enligt Statistiska Centralbyrån, som sedan 1975 har undersökt 

levnadsförhållandena i Sverige.  De visar i en rapport från 2006-2007 hur utvecklingen 

inom fritid har förändrats. Sedan 1980-talet har andelen personer som idrottar inomhus ökat 

och det hävdas att det med största sannolikhet har att göra med att fler och fler väljer gym 

eller träningsanläggning som motionsform. (Statistiska Central Byrån SCB, 2009, s. 15) 

Med detta i bagaget menar vi att branschen för träningsanläggningar som blir allt större i 

Sverige är en intressant bransch att studera. Ytterligare en anledning varför just denna 

bransch är intressant att studera är det faktum att vid ett avtal om medlemskap binder oftast 

avtalet konsumenten för en längre tid. Konsumenten kan därför bli tvungen att ta 

konsekvenserna av beslutet under en längre tid. 

1.2 Problemformulering 
Granskningen ovan resulterar i följande problemformulering: 

 På vilka grunder fattar konsumenter beslut vid val av träningsanläggning? 

1.3 Studiens syfte 
Syftet med studien är: 

 Främst att identifiera värdehöjande tjänster och ställa dessa i relation till varandra 

för att urskilja vilka av dem som påverkar konsumenter mest i dennes beslutprocess 

 dels att komma med rekommendationer för nyetableringar av träningsanläggningar 

1.4 Disposition 
Studien kommer att presenteras som följer nedan; 

Kapitel 1: Inledning; Kapitlet beskriver problematiken med beslutsprocessen tillsammans 

med tjänster. Den ger en inblick i ämnet både teoretiskt och praktiskt. Vidare mynnar det ut 

i en problemformulering samt teoretiskt och praktiskt syfte. 
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Kapitel 2: Studiens utgångspunkter; I detta kapitel kommer en kort beskrivning av 

företaget vi samarbetat med samt problemen som de ser i sin vardag. Ytterligare avser detta 

avsnitt att för läsaren beskriva våra metodologiska utgångspunkter för studien. 

Kapitel 3: Konsumenters beslutsfattande; Denna del av studien kommer att mer 

genomgående diskutera den teoretiska forskningen kring beslutsfattande. Det som 

diskuteras är sambanden och problematiken mellan beslutsfattande tillsammans med 

tjänster. Avsikten är att fastställa de faktorer som påverkar beslutsprocessen. På detta sätt 

blir referensramen utgångspunkten för undersökningen. 

Kapitel 4: Undersökningsram; Detta kapitel kommer att redogöra vilken undersökning 

studien grundar sig på. Här presenteras även de urvalen som är gjorda för att få fram 

respondenter till undersökningen samt en grundlig genomgång på hur frågorna är baserade 

på olika teoretiska utgångspunkter.  

Kapitel 5: Studiens genomförande; Kapitlet syftar på att beskriva hur genomförandet av 

enkäten har fortgått och sedan hur vår data har bearbetats. Vi kommer även ta upp de 

kritiska punkter vi har funnit under bearbetningen av undersökningen. 

Kapitel 6: Resultatredovisning; I detta avsnitt har vi för avsikt att presentera enkätens data 

resultat. Kapitlet avser att i enlighet med problemformulering, visa data på delarna i 

beslutsprocessmodellen och syftet, visa relationerna mellan faktorerna i statistisk fakta. Vi 

kommer att avsluta med att identifiera de resultat som vi ämnar diskutera vidare i analysen. 

Kapitel 7: Analys; Tanken med detta kapitel är att sammankoppla den fakta vi fått fram 

från vår undersökning tillsammans med teorierna vi presenterar i referensramen. Vidare till 

detta kommer vi att inkludera våra egna uppfattningar kring ämnet. 

Kapitel 8: Diskussion; I detta kapitel för vi en generell diskussion kring det som vi kommit 

fram till i analysen, vi diskuterar hur vi tror resultatet kan ha påverkats alternativt blivit 

annorlunda ifall vi valt att undersöka en annan typ av tjänst. 

Kapitel 9: Teoretiskt bidrag och slutsatser; Eftersom vi konstaterade att det i teorierna inte 

finns tillräckligt med underlag för de ämnen vi vill sammankoppla är detta avsnitt till för att 

beskriva vad vi har kommit fram till och vad denna studie har bidragit med.  Slutligen ger 

vi förslag på fortsatt forskning 

Kapitel 10: Sanningskriterier; Vi avslutar studien med att diskutera resultatets reliabilitet, 

validitet, generaliserbarhet samt replikation. Detta för att diskutera utfallet och betydelsen 

av studien. 
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2 Studiens utgångspunkter 
I detta kapitel vill vi författare för läsaren påvisa den praktiska problematiken kring ämnet 

med en genomgång av företaget och träningsbranschen. Ytterligare tar vi även upp 

metodologiska utgångspunkterna som ligger till grund för studien.  

2.1 Val av ämne 
Denna studie är utformad efter en idé kring en specifik bransch. Ursprungligen hade vi 

kontakt med ett företag i just denna bransch deras mål var att vi skulle granska till exempel 

hur konsumenter uppfattar deras varumärke eller hur marknaden ser ut i en stad där de inte 

är etablerade. När vi pressenterade vår idé till studien att undersöka konsumenternas 

beslutprocess hade de inga invändningar även om det inte var det som de hade planerat från 

början. 

StepIn som vi hade kontakt med finns i flera städer i Norrland det är Boden, Piteå, 

Östersund och Örnsköldsvik. I de städerna har företaget träningsanläggningar med både 

gym och gruppträning som de kallar premiumanläggningar. Nu har de startat ett nytt 

koncept som de kallar StepIn24, det är mer eller mindre obemannade anläggningar där 

kunderna kan komma in i lokalerna och träna 24 timmar om dygnet årets alla dagar. 

Företaget öppnade sitt första StepIn24 i Umeå och invigde lokalerna 1 mars 

2011. (stepin24, 2011; stepin, 2011) Efter att vi diskuterat med dem och presenterat vad vi 

ville studera fick vi som tidigare nämnt samtycke från företaget som menade att de skulle 

kunna dra nytta av vår studie. 

Ytterligare för att det ska bli möjligt att generalisera och ge rekommendationer för fler 

nyetableringar av liknande anläggningar i Norrland framhävde vi att det var av vikt att 

utreda branschen i sig och inte vara inriktade på StepIn24. Således är syftet att företaget 

alltså StepIn24 inte ska vara en del av studien mer än att de har influerat valet av tjänst att 

undersöka. 

Vi författare bestämde oss för att göra denna studie då vi ser teorierna kring tjänster och 

beslutsfattande som intressanta ämnen att studera. Eftersom vi båda efter studierna vill 

arbeta med människor och i tjänsteverksamhet tycker vi att det är intressant att koppla ihop 

dessa. Detta för att senare i arbetslivet kunna förstå vad konsumenter grundar sina beslut 

på. Teorierna har blivit intressanta för oss då vi, genom vår utbildning och från tidigare 

erfarenheter, kommit i kontakt med dessa och även sett den betydelse teorierna har när det 

kommer till att påverka hur ett företag väljer att locka till sig konsumenter. Att undersöka 

vilka värdehöjande tjänster som ligger bakom beslutsfattandet av tjänsteföretag som väljs 

såg vi som fascinerande. Att ytterligare få utreda ämnet tjänster och ha träning som specifik 

bransch gjorde det ännu mer intresseväckande. Detta eftersom vi båda är intresserade av 

träning i allmänhet. 

2.2 Problembelysning 
Trenden, att ha en träningsanläggning öppen 24 timmar om dygnet kan vi se i både Sverige, 

Norge och USA. Till exempel finns 24hour fitness vilka har mer än 400 anläggningar runt 

om i USA och flera utav dessa anläggningar håller öppet dygnet runt (24hour fitness, 

2011). I Stockholm finns bland andra Kentaur Gym och kosttillskott, M&E Gym och 
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fitness 24 som håller öppet dygnet runt (Kentaur Gym, 2011, M&E Gym och fitness 24) 

ytterligare finns också Fitness24seven i både Sverige och i Norge (Fitness24seven, 2011). 

StepIn24:as platschef Pasi Halonen har sett de här trenderna i bland annat USA och södra 

Sverige. Halonen funderar kring om det är denna trend som de Norrländska 

träningskonsumenterna vill ha? Han menar att de på StepIn24 har ett problem, de saknar en 

utomstående analys på vad konsumenterna i Norrland grundar sina val av 

träningsanläggning på. Halonen berättar att han har varit verksam i branschen i 17 år har 

lång erfarenhet av att driva träningsanläggningar och tror sig veta vad konsumenterna 

eftersöker. (Tolkning av P. Halonen, personlig kommunikation, 2 februari 2011) Detta kan 

vara ett problem som många träningsanläggningar står inför att de precis som Halonen på 

StepIn24 tror att de vet vad konsumenterna eftersöker, men som de inte vet med säkerhet 

stämmer överens med verkligheten.  

Enligt Halonen vill StepIn24 konkurrera med ett lågt pris till träning som är tillgänglig med 

bra och ny utrustning (Tolkning av P. Halonen, personlig kommunikation, 2 februari 2011). 

Företaget planerar att öppna flera liknande StepIn 24 anläggningar i norra delarna av 

Sverige (stepin24, 2011). I Umeå finns det ett antal olika träningsanläggningar vilka bland 

annat är, IKSU, IKSU spa, Medley, Träna, Tenton, USM och Formtoppen. För en relativt 

liten stad som Umeå är kan det anses vara mycket konkurrens på marknaden. Ett problem 

för StepIn24 är att faktiskt veta vad konsumenterna eftersöker när de ska välja anläggning. 

Följaktligen vill vi göra en utomstående analys av de värdehöjande tjänsterna som skapar 

värde och påverkar konsumenternas beslut vid val av träningsanläggning. Detta för att 

kunna komma med rekommendationer vid nyetableringar av andra träningsanläggningar. 

Genom vår studie kommer StepIn24 att få rekommendationer med konkreta faktorer som 

påverkar konsumentens beslutprocess och förhoppningsvis kommer det hjälpa dem och 

andra träningsanläggningar i deras fortsatta verksamhet. 

 

2.3 Förförståelse 
Båda författarna har viss förförståelse för ämnet kring tjänster då vi läser 

civilekonomprogrammet med inriktning mot service management på Umeå universitet. Den 

första kursen vi läste “Introduktion till service management” behandlade ämnet tjänster, 

tjänstekvalitet och utveckling av tjänster vilket vi nu avser att utveckla ytterligare med 

denna studie. Sedan skiljer sig författarnas förståelse en del då den ena studerat 

management och den andra marketing. Detta är något som vi anser positivt då vi menar att 

de går hand i hand med varandra och att även ha en olik förståelse kan ge olika aspekter på 

arbetet som är viktigt. Under utbildningen har båda författarna gjort ett par 

enkätundersökningar detta har påverkat studien då vi tagit hjälp från det vi har lärt oss 

tidigare från både medgångar och motgångar. 

Båda författarna har arbetat inom servicesektorn vilket har fört oss samman i denna studie 

då vi anser det vara viktigt att se kundens aspekter och inte bara företagets. Dessutom har 

båda ett intresse i träning och har använt ett flertal olika träningsanläggningar både i och 

utanför Sverige. Vi har varit mycket noga med att grunda undersökningen på tidigare 
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forskning eftersom det finns en risk, då vi båda har använt oss av träningsanläggningar, att 

vi utgår för mycket från oss själva. 

Trots att vi har innan studiens början hade en del förkunskap om ämnet har vi ägnat många 

timmars arbete åt att hitta nya kunskaper, uppdatera och även utveckla den kunskap vi 

tidigare erhållit under vår utbildning. 

2.4 Kunskapssyn 
Den kunskapsteoretiska ståndpunkt som denna studie kommer utgå ifrån är en positivistisk 

syn. Med en positivistisk kunskapssyn ska samband hittas mellan olika variabler 

(Silverman, 1993, s. 21) vilket vi har för avsikt att göra i vår studie. Förutom detta, är denna 

kunskapssyn passande för vår studie då synen på forskningens roll är att pröva olika teorier 

för att kunna generalisera (Bryman & Bell, 2005, s. 27). Generalisera är precis vad vi 

menar att göra med de rekommendationer vi kommer fram till. 

Det har riktats viss kritik till den positivistiska kunskapssynen bland annat menar somliga 

att det är en alltför ytlig form av datainsamling (Bryman & Bell, 2005, s. 27). Andra menar 

att positivism mer är ett förhållningssätt till hur personer uppfattar verkligheten och hur de 

utefter det, använder samma förhållningssätt i sin tanke (Ramirez, 1998 s. 6). Vår studie 

ämnar endast undersöka hur konsumenterna förhåller sig till sitt val av träningsanläggning. 

På grund av det hävdar vi att trots kritiken att en positivistisk kunskapssyn är det bästa för 

vår typ av studie. 

Silverman (1993, s.90-91) menar att om en studie skall ha ett positivistiskt förhållningssätt 

ska undersökningen vara objektiv, där avsikten med studien är att finna fakta om hur saker 

är i verkligheten. Ytterligare hävdar även andra forskare att en studie med en positivistisk 

kunskapssyn ska ha en objektiv ståndpunkt (Bryman & Bell, 2005, s. 26). Med en objektiv 

studie menas att studien ska vara oberoende av olika sociala aktörer så som forskaren 

(Bryman och Bell, 2005, s. 33). Det är viktigt för oss att vår studie inte kommer påverkas 

av varken våra värderingar eller värderingarna från det företaget som vi samarbetar med, 

StepIn24. 

2.5 Ansats 
Vi har grundat vår studie utifrån teorier kring beslutsfattande tillsammans med teorier kring 

tjänster. Dessa teorier har vi för avsikt att testa i ett praktiskt sammanhang. Detta genom att 

undersöka hur konsumenter tar beslut när de ska välja träningsanläggning. Vårt 

tillvägagångssätt syftar till en deduktiv ansats. Alltså att utgå från befintliga teorier kring 

studiens ämne och det som ska undersökas. De befintliga teorierna ska sedan kopplas 

samman med den insamlade data. Således undersöks om verkligheten stämmer överens 

med teorierna. Det hävdas att hypotestestning borde finnas på en studie med en deduktiv 

ansats men istället kan endast en intresseinriktning användas. (Bryman & Bell, 2005, s. 23)  

Ytterligare menar Creswell (2003, s. 125-126) att det finns 4 steg att förhålla sig till när en 

studie följer en deduktiv ansats. Detta sammanfaller med det som Bryman och Bell menar 

(se ovan) nämligen att först testa teorier sedan testa hypoteser. Det tredje steget är att 

definiera variabler utifrån teorin som slutligen mäts genom att samla in data. (Creswell, 

2003, s. 125-126) Då vår studie inte kommer att innebära en hypotestestning utgår den ändå 

ifrån en deduktiv ansats eftersom vi har en intresseinriktning kring ämnet beslutsfattande 
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tillsammans med tjänster och det praktiska resultatet från träningsanläggningar. 

Anledningen till att vi har valt bort hypotestestningen är att vi inte menar att göra 

antaganden innan vi fått resultatet, eftersom vi ville göra en helt objektiv studie där våra 

värderingar inte påverkar resultatet. Teorierna som används ska alltså fungera som ram för 

hela studien (Creswell, 2003, s. 125) och sedan kommer vi att diskutera resultatet från 

datainsamlingen i förhållande till teorierna. 

2.6 Perspektiv 
Tack vare det samarbete som finns med StepIn24 men också på grund av den ena 

författarens tidigare studier i management kommer vi att utgå ifrån ett ledarskaps 

perspektiv. Vi vill komma med rekommendationer till företagsledningar kring hur de kan 

positionera sig utifrån vad som är betydelsefullt för konsumenter i deras beslutsfattande när 

det kommer till träningsanläggningar. När man väljer vilket perspektiv studien ska utgå 

ifrån finns det både medvetna och omedvetna val (Eliasson, 1995, s. 28). Vi har gjort ett 

medvetet perspektivval . Även om vi vill vara objektiva och undersöka hur det ser ut i 

verkligheten måste försiktighet tas för att inte omedvetna perspektivval ska påverka vår 

studie. Omedvetna perspektivval som måste uppmärksammas är att egna subjektiva 

värderingar inte ska påverka studiens utgångspunkter (Eliasson, 1995, s. 28). 

2.7 Litteraturinsamling 
Vi har genomgående försökt att använda ursprungskällorna när vi har använt vetenskapliga 

artiklar och böcker för att minimera risken att vi ska ta ett resonemang från en 

sekundärkälla som inte stämmer överens med ursprungsförfattarens. 

Den litteratur som vi har använt är främst från vetenskapliga artiklar men också böcker som 

vi har hittat via universitetsbibliotekets databas. Böcker som Services marketing (Wilson et 

al., 2010), Consumer behavior (Solomon et al., 2009) och Service management (Grönroos) 

som vi har valt att använda i studien har vi haft som kurslitteratur tidigare, följaktligen har 

vi inte behövt leta upp de böckerna igen. 

De vetenskapliga artiklarna har vi hittat i genom Business Source Premier (EBSCO), 

Google Scholar, Emerald och Jstor med flera. Urvalet av artiklar som vi har använt är 

enbart “peer-reviewed”. Vi har använt oss av sökord som; “consumer decision making 

process”, ”purchase decisions”, “services” och “services definition”. Dessutom har vi 

använt väl citerade författare som sökord som till exempel; “Grönroos”, “Gummesson”, 

“Shostack” och “Engel”. Dessa författare hittade vi genom att leta efter artiklar som använt 

beslutsprocessmodellen/ tjänsteteorier. Syftet med artiklarna passade inte in i vår studie 

men dessa författare har varit citerade i många av artiklarna och vi använde därför dem som 

sökord. Vidare har alla artiklar gjorts med ett selektivt urval av oss, vi har studerat 

sammanfattningarna och om vi har funnit att de är av intresse har vi granskat dem mer 

ingående. Vi har även utgått från en avhandling av Jonas Nilsson (Consumer Decision 

Making in a Complex environment, 2010) för hitta artiklar. Vi vill framhäva att de flesta av 

artiklarna som har använts kommer från Business Source Premier (EBSCO). 

2.8 Källkritik 
Forskare av olika studier måste alltid vara försiktig och kontrollera att källorna som har 

nyttjats är pålitliga, och inte ger ett falskt resultat. Det är viktigt att författarna bedömer det 



S i d a  | 11 

 

tryckta materialet som har brukats. För att kontrollera och bedöma källorna som använts 

finns fyra bedömningsgrunder. Dessa är; äkthet, oberoendekrav, färskhetskrav och 

samtidighetskrav. (Ejvegård, 2009, s. 71-73) Vidare menar även Thurén (2005, s. 13) att 

kriterierna äkthet, tidssamband samt oberoende ska användas för att utvärdera 

tillförlitligheten av källorna i en studie. 

Med äktheten diskuteras det faktum att det inte ska finnas några förfalskningar (Ejvegård, 

2009, s. 71) att de källorna som har utnyttjats ska vara det dem ”utger sig för att vara” 

(Thurén, 2005, s. 13). Källorna som vi har använt i denna studie har inte på något sätt 

framstått som oäkta, många av källorna som vi har använt har blivit väl citerade av andra 

forskare samtidigt som många av de artiklarna också har byggt vidare på varandra och har 

liknande slutsatser. Referensramen i denna studie består till största delen av vetenskapliga 

artiklar. Dessa är mycket väl granskade självklart kan vi aldrig vara helt säkra men vi 

bedömer att det är förtroliga källor som har använts. 

Att källorna är oberoende syftar till att källorna ska vara skrivna av den forskaren som har 

skrivit boken/artikeln inte att forskaren har referat en annan källa (Thurén, 2005, s. 13). 

Oberoendekravet finns för att minska risken för att använda en källa där resonemanget har 

tagits ur sitt sammanhang och syftar till ”fel” saker. Därför är primärkällor mer tillförlitliga 

än sekundärkällor (Ejvegård, 2009, s. 71). Vi har valt att dela upp diskussionen i de källor 

som har använts för metoddelen och de som har använts för referensramen då 

tillvägagångssättet i stort har skiljt sig åt. 

Metoddelen består mestadels av böcker. Vi har valt att använda både böcker som är mer 

allmänna men även flera specificerade metodböcker (till exempel enkätböcker, kvantitativ 

metod och så vidare). Eftersom det är sekundärkällor har vi varit noggranna med att det ska 

vara mer än en forskare som är citerad. Vi har genomgående försökt att använda flera källor 

som kommer fram till samma slutsatser för att visa på att det inte bara är beroende av vad 

en forskare hävdar. 

I referensramen har vi så långt som det har gått valt att använda primärkällorna. I vissa fall 

har det lett till att vi har använt äldre källor men vi anser att det var viktigare att få 

primärkällan i de fallen. Eftersom vi har valt att använda beslutprocessmodellen som en 

stomme genom hela arbetet bedömer vi att det var viktigare att få en källa så nära 

originalkällan som möjligt. I en del fall har vi blivit tvungna att använda enstaka böcker 

eller vetenskapliga artiklar som bland annat har refererat originalkällorna. Anledningen har 

då varit att vi inte har haft möjlighet att få tag på primärkällorna som exempelvis John 

Dewy´s original källa. Detta på grund av olika anledningar som att den varit utlånad och 

inte funnits i bokhandel. Andra exempel är att vi har påträffat vissa begrepp, som till 

exempel Grönroos kärntjänst, möjliggörandetjänst och värdehöjande tjänst, under 

studietiden som vi har velat använda och som vi sedan endast har hittat i böcker. Dessa 

källor menar vi inte är lika tillförlitliga som andra original källor som har använts i studien. 

Dock har författarna till sekundärkällorna forskat mycket inom de valda områdena vilket är 

positivt och på så sätt har tillförlitligheten till dessa källor ökats. 

För att ytterligare öka trovärdigheten på studien har vi letat fram nyare källor där det har 

visat sig att forskare kommer fram till samma slutsatser som de gör i de äldre 

originalkällorna som vi har valt att använda. Detta för att studien inte ska bli utdaterad och 
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ifrågasatt då de i nyare källor kan ha kommit fram till helt andra slutsatser. Ejvegård (2009, 

s. 72) nämner att det i viss mån är bättre att använda sig av nyare källor än äldre källor. 

Författaren benämner det som ett färskhetskrav vilket är viktigt eftersom en ”färskare bok” 

kan ha som innehåll som inte finns i de äldre böckerna. 

De källorna som vi har valt att använda har i möjligaste mån varit veteskapliga artiklar som 

har skrivits i förbindelse med att undersökningen genomförts. Vilket syftat till 

samtidighetskravet att källorna på grund av tolkning och glömska kan göra källorna mindre 

lämpliga om något skrivits långt efter de analyserade händelserna (Ejvegård, 2009, s. 73). 

Även Thurén (2005, s. 13) diskuterar det faktum att det finns mer grunder att tvivla på 

källan om det har gått lång tid emellan skrivandet och händelsen men kallar det istället för 

tidssamband. 
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3 Konsumenters beslutsfattande  
Detta kapitel ses som en grund för studien och erbjuda läsaren en förståelse av ämnet. 

Kapitlet ska fungera som utgångspunkt för utformningen av den kvantitativa 

undersökningen. 

 

 

Figur 1-Referensmodell, Lindblom. P. G, Nyström. C, 2011 

 

Referensmodellen (se figur 1) är vår utgångspunkt för studien. Huvudteorin är 

beslutsfattande och vi menar att genomgående diskutera allt i förhållande till detta. Vidare 

vill vi som tidigare nämnt undersöka på vilka grunder konsumenter fattar beslut.  Vi vill 

utifrån tidigare teorier identifiera olika faktorer som skapar värde och därav påverkar 

konsumenters beslut vid val av tjänster. Samtidigt som vi vill se hur 

beslutsfattandemodellen som är gjord för produkter fungerar på tjänster. I vår studie har vi 

valt att tjänsten som ska undersökas är träningsanläggningar. 

3.1 Tre perspektiv på beslutsfattande 
Konsumenters köpbeteende kan te sig olika, bland annat finns tre olika perspektiv. Dessa 

är; beslutsfattande, erfarenhetsmässiga och beteendepåverkande perspektiven. Det 

beslutsfattande perspektivet utgår från beslutsfattandemodellen och innebär att 

konsumenten upplever ett problem som de sedan väljer att lösa genom att följa de fem 

stegen i modellen. (Mowen, 1988, s. 15) Mowen anser att när forskare väljer att se 

konsumenters val ur det beslutsfattande perspektivet är att se det för snävt. Författaren 

förklarar att detta är därför att det finns en mängd andra aspekter som är av vikt när 

beslutsfattande diskuteras. På grund av att detta perspektiv är snävt har två andra perspektiv 

utvecklats. (Mowen, 1988, s. 16). För att enklare kunna skilja det beslutsfattande 

perspektivet åt från de två andra perspektiven, använder sig Mowen (1988, s. 16) av ett 

exempel baserat på Coca-Colas försök att lansera en ny smak av Coca-Cola. Författaren 

menar att inför lanseringen av en “Ny Coca-Cola” användes endast det beslutsfattande 

perspektivet vilket han ansåg ledde till ett misslyckande. Innan lanseringen gjordes tester 
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vilka kom fram till att konsumenterna tyckte bättre om smaken på det nya receptet än på det 

klassiska receptet. Mowen framhäver att misslyckandet berodde på det faktum att 

konsumenternas känslor och uppfattningar inte var en del som företaget hade tänkt på vid 

lanseringen. Det hade ingen betydelse att smaken var bättre eftersom det var den “klassiska 

Coca-colan.” som konsumenterna ville ha. (Mowen, 1988, s. 16) 

Vidare för att ytterligare förklara det erfarenhetsmässiga perspektivet tas i beaktning att 

konsumenten söker efter något annat än bara lösningen på ett problem (Mowen, 1988, s. 

15). Istället för att lösa ett problem konsumeras det för nöjes skull, på impuls eller för att 

variera sig. Det framhävs till exempel att när impulsköp görs har konsumenten inte tidigare 

hittat ett problem som den vill lösa utan köpen är oplanerade (Mowen, 1988, s. 17). 

Slutligen argumenteras det för att om man ser beslutsprocessen genom det 

beteendepåverkande perspektivet, kommer konsumenter basera sina beslut på den 

omgivande miljön.  Detta kan visa sig på det sättet att en konsument köper något enbart för 

att andra har det och den vill passa in i omgivningen (Mowen, 1988, s. 18). Dessa tre 

perspektiv utesluter inte det ena från det andra utan många av de beslut som fattas kommer 

att ha de olika perspektivens mål i sikte samtidigt (Mowen, 1988, s. 23). Exempelvis när en 

träningsanläggning ska väljas kommer konsumenten anstränga sig för att föra ett rationellt 

och logiskt beslutsfattande. Konsumenten kommer söka information om olika alternativ 

vilka sedan utvärderas för att hitta en anläggning som passar just den personen och genom 

detta lösa problemet vilket var att hitta en träningsanläggning. Samtidigt kan konsumenten 

välja att basera sitt beslut på en viss känsla som de har men som de inte kan förklara eller 

argumentera för. 

Även Bruner II och Pomazal (1988, s. 57-58) menar att konsumenter gör impulsköp eller 

köp endast för att variera sig samt att köpet kan bero på att någon annan har gjort det innan. 

De menar dock att det som Mowen grundar de tre olika perspektiven på i själva verket är 

olika sätt att identifiera att det finns ett problem.  

Olshavsky och Granbois (1979, s. 94) har för avsikt efter en genomgång av befintlig 

litteratur att diskutera om konsumenters beslut alltid föregås av extern sökning som 

beslutsprocessmodellen visar. Författarna argumenterar för att beslut inte behöver föregås 

av en extern sökning (Olshavsky & Granbois, 1979, s. 98). Precis som Mowen (1988, 17-

18) resonerar Olshavsky och Granbois (1979, s. 98) kring att konsumenter tar beslut på 

andra sätt. Konsumenterna tar beslut för att passa in eller baserar besluten på mer ytliga 

grunder och följer inte beslutprocessen vid sina val. Dock menar Olshavsky & Granbois 

(1979, s. 99) att det vore att göra det alldeles för enkelt att utesluta det ena eller det andra. 

I denna studie har vi valt att fokusera på det beslutsfattande perspektivet eftersom vi vill 

undersöka på vilka grunder konsumenter fattar beslut och främst då vilka faktorer som i 

relation till varandra skapar värde för en tjänst. För att göra detta kommer vi utföra en 

enkätstudie där vi vill ta reda på vilka faktorer som påverkade valet av träningsanläggning 

och vilka faktorer som påverkade mest. Detta kan vi med andra ord se som vilka faktorer 

det var som låg till grund för att hitta en lösning på konsumentens problem. Att 

konsumenten valt träningsanläggning för att exempelvis skapa en mening med livet eller 

för att det skulle vara för att andra har gjort samma sak har vi valt att bortse från. Det 

grundar vi delvis på att Bruner II och Pomazal (1988, s. 57-58) som vi nämnde tidigare inte 

ser det som olika perspektiv utan som en del i det första steget, problemidentifierigen.  
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3.2 Konsumenters beslutsprocess  
Den modell över konsumenters beslutprocess vi valt att använda oss utav i detta arbete är 

uppdelad i fem steg; 1. problemidentifiering, 2. extern informationsökning, 3. utvärdering 

av alternativ, 4. köpprocesser och sist 5. efterköpprocess (Engel, Kollat och Blackwell, 

1968, s. 345) (se modellen nedan). Denna modell är välkänd och en modell forskare ofta 

väljer att utgå ifrån då beslutsfattande diskuteras. 

 

 

Figur 2- (Beslutsprocessmodellen, Engel et al., 1968, s. 345) 
 

Vi kommer att diskutera alla fem steg i modellen men fokus ligger på de tre mellersta 

stegen. Valet att ändå presentera alla steg är för att skapa en förståelse av modellen för 

läsaren. Vi har valt att i analys kapitlet helt bortse ifrån problemidentifieringen och 

efterköpprocessen eftersom vi kommer att undersöka personer som redan valt 

träningsanläggning. Således är det inte intressant för vårt problem och syfte att ta reda på 

hur de kom fram till att de hade ett problem utan snarare hur de tog beslutet efter att de 

hade identifierat problemet. Efterköpsprocessen är inte heller relevant för vår studie 

eftersom syftet inte är att ta reda på vad de tycker om sitt beslut. Vi har baserat på 

detta gjort en omarbetad modell som är anpassad för fokuset i vår studie (se figur 3, s. 16). 
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Figur 3 - (Beslutsprocessmodell, Engel et al., 1968, s. 345) Omarbetad av Lindblom. Per. 

G. och Nyström Cecilia 2011 

3.2.1 Problemidentifiering 
Det första steget i beslutsprocessmodellen är problemidentifiering (se figur 2, s. 15), vilket 

innebär att konsumenten gör ett erkännande av ett problem eller att konsumenten har ett 

beslut att fatta (Engel et al., 1968, s. 345). En definition på problemidentifiering är att en 

person upplever en skillnad på det befintliga tillståndet och ett idealt tillstånd (Engel et al., 

1986, s. 43). Skillnaden kan upplevas på två olika sätt, antingen har konsumentens 

uppfattning om vad som är idealt ändrats. Med det menas att tillståndet konsumenten 

befinner sig i inte uppfyller de behov som konsumenten har. Andra sättet som skillnaden 

upplevs är att konsumenten uppfattar att dess befintliga tillstånd inte når det ideala 

tillståndet. (Engel et al., 1986, s. 62) Dessa två skillnader kallas enligt Solomon et al., 

(2009, s. 320) behovsidentifiering och möjlighetsidentifiering. 

Bruner II och Pomazal (1988, s. 53-54) har sammanfattat studier från tidigare forskning 

kring beslutprocessmodellen. Författarna hävdar att problemidentifieringssteget ofta blir 

försummat och har på grund av det gjort en egen studie för att förklara detta steg i 

beslutsprocessmodellen. Följaktligen kommer även Bruner II och Pomazal (1988, s. 56) 

fram till att konsumenter kan känna att de har ett beslut att fatta när de upplever ett gap 

mellan det ideala och det befintliga tillståndet. Om konsumenten inte upplever en skillnad 

mellan tillstånden menar författarna att den befinner sig i det ideala tillståndet. 

Konsumenten upplever inte att det finns ett problem och behöver därför inte fatta några 

beslut. Även om det finns ett behov eller att konsumenten ser en möjlighet att nå ett idealt 

tillstånd, alltså att det är en skillnad mellan tillstånden, kan den välja att inte vidta åtgärder. 

Det menar författarna kan bero på att det är ett aktivt val eller att konsumenten kommer 

med ursäkter eller förnekelse. 



S i d a  | 17 

 

Företagare kan aktivt använda sig av reklamkampanjer för att stressa fram en känsla hos 

konsumenten av att de saknar något i sitt befintliga tillstånd eller att de inte når det ideala 

tillståndet. De använder olika medel för att öka gapet mellan tillstånden (Bruner II och 

Pomazal, 1988, s. 60; Engel et al., 1986, 62). Detta indikerar att företag mycket väl kan 

påverka konsumenters att tro att de behöver något mer och på så sätt påverka besluten när 

de ska göra olika val. 

Problemidentifieringen skiljer sig på så sätt att problemet kan vara bredare eller smalare. 

Bruner II och Pomazal (1988, s. 54) visar detta med exemplen att ett bredare problem är att 

vara töstig och vilja ha något för att släcka törsten. Medan det smalare problemet visar på 

en särskiljning mellan olika produkter till exempel att någon explicit enligt detta exempel 

vill ha en Dr. Pepper. Vidare menar författarna att det skiljer sig i hur lång tid det tar att 

komma fram till att det finns ett problem, det vill säga att det tar olika lång tid för att märka 

skillnaden mellan det ideala och det befintliga tillståndet. Om det är problem som 

återkommer regelbundet kommer skillnaden att märkas snabbare än med köp som sker mer 

sällan. Exemplen som författarna diskuterar är att det tar längre tid att komma fram till att 

en ny bil behövs än att en dricka behövs köpas in. (Bruner II & Pomazal, 1988, s. 54).  

Vi anser det inte vara relevant att gå in djupare på detta steg då vi har för avsikt att 

undersöka vad som ligger till grund för konsumenters val samt hur de tar sina beslut. 

Problemidentifieringen tar vi för givet att konsumenterna redan har gått igenom och 

kommer även vara ett krav för de respondenter som kommer delta i studien då vi vill 

undersöka hur dessa valt att lösa sitt problem. Dock anser vi att det är viktigt för läsaren att 

förstå vad som ligger till grund för det första steget för att kunna fortsätta med de följande 

stegen, därför har vi valt att beskriva steget utförligt. 

3.2.2 Informationsökning 
När en person har gått igenom första steget och upplever en skillnad mellan det ideala och 

befintliga tillståndet går personen vidare i modellen och beslutsprocessen och börjar leta 

information (se figur 2, s. 15) (Engel et al., 1986, s. 66). I grundmodellen ovan kallar 

författarna det andra steget för extern informationsökning. De menar att information söks 

genom olika källor som exempelvis massmedia, reklam och personliga källor som till 

exempel kan vara familj eller vänner (Engel et al., 1968, s. 378).  

På senare år har det skett en förändring och nu kallas detta andra steg endast för 

informationsökning (Solomon et al., 2009, s. 314). Anledningen till detta är att 

konsumenten använder både externa och interna informationskällor för att komma fram till 

om den ska konsumera eller inte (Folkes, 1988, s. 13; Van Staden & Van Aardt, 2011, s. 

46).  Först görs en intern sökning, med det menas att en person gör en sökning på det den 

har i sitt minne. Folkes (1988, s. 21-22) hävdar att för att den interna sökningen ska räcka 

för ett beslut kommer risken för att produkten inte är det som konsumenten förväntar sig att 

kalkyleras utifrån tidigare erfarenheter. För att komma fram till detta utförde Folkes (1988, 

s. 13-18) fyra olika studier på studenter där hon undersökte den upplevda risken för att 

produkter inte skulle vara det som studenterna förväntade sig, grundat på den erfarenheten 

som de hade tidigare. Den tidigare erfarenheten var i två av studierna fiktiv medan det i de 

två andra var naturlig, alltså att de faktiska upplevt det innan. Även Engel et al. (1986, s. 

66) menar att om konsumenten känner att den har tillräckligt med information kan den gå 

vidare direkt till valet av alternativ utan att ens göra en extern informationsökning. Om 
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personen däremot får känslan av att informationen den har tillgänglig är otillräcklig 

kommer den att gå vidare till extern sökning, och personen skulle exempelvis fråga vänner 

eller familj, undersöka reklam eller söka information via internet.  

Van Staden och Van Aardt (2011, s. 39) genomförde en kvantitativ beskrivande enkätstudie 

där de undersökte kvinnor i Sydafrika. Målet med undersökningen var att ta reda på vilka 

metoder och källor som användes när konsumenterna skulle välja mode (Van Staden & Van 

Aardt, 2011, s. 35). Författarna bekräftar vad tidigare forskare har kommit fram till att 

konsumenter både använder sig av interna och externa informationskällor när de ska ta 

beslut men även att det är de interna källorna som har störst betydelse. (Van Staden & Van 

Aardt, 2011, s. 46) 

Något som bör uppmärksammas är att till skillnad från produkter gör tjänsters heterogenitet 

det till en utmaning att samla in information och utvärdera en tjänst eftersom kvaliteten på 

tjänsten skiljer sig från dag till dag, producent till producent och konsument till konsument. 

En konsuments tidigare erfarenhet från en tjänst behöver inte upplevas på samma sätt nästa 

gång, då tjänsten konsumeras och kanske produceras av en annan person (Wilson et al., 

2008, s.16) Således kan olika externa informationskällor som att fråga familj och vänner 

vara en hjälp. Dock behöver det absolut inte innebära att konsumenten kommer uppleva 

tjänsten på samma sätt som de personer konsumenten frågat.   

Konsumenter engagerar sig även mer eller mindre när det kommer till sina beslut. Då de 

engagerar sig mindre handlar det oftare om impulsköp och då kommer den interna 

informationen att räcka för att ta ett beslut. När det är beslut som kräver mer engagemang 

kommer konsumenten att söka information även externt. (Bruner II & Pomazal, 1988, s. 

57). Vidare förklarar Bloch et al, (1986, s. 125) efter att de gjort en studie på konsumenter 

som köper kläder och datorer, att konsumenter inte enbart samlar information när de står 

inför ett problem och har ett beslut att fatta. De menar att konsumenterna istället samlar 

information regelbundet och samlar information med två olika mål som syfte. Det är för det 

första att öka förståelsen av produkten/tjänsten eller för det andra enbart för njutning. 

Konsumenterna letar även information från flera olika källor. Författarna menar att 

konsumenters informationsökningsprocess kommer att skiljas åt då en del konsumenter 

kommer leta mer medan andra kommer leta mindre beroende på intresse för produkterna. 

Detta kommer de fram till genom en enkätundersökning där respondenterna valdes ut 

genom tre urval med målsättningen att respondenterna skulle vara representativa för olika 

segment. (Bloch et al., 1986, s. 123-125) Hoyer (1984, s. 824-825) hävdar att val av 

produkter som köps frekvent kommer inte att kräva någon större informationssökning. 

Detta medan Hauser et al. (1993, s.453-457) hävdar att konsumenter söker information från 

flera olika källor och lägger ner mycket tid på källorna när det gäller köp som sker mer 

sällan. Ytterligare kommer alltså informationsökningsprocessen att skilja sig åt beroende på 

om produkten är något som köps mer ofta eller mer sällan.  

Information söks utifrån två olika synpunkter, antingen görs det innan ett köp ska påbörjas 

eller så sker det utifrån en pågående sökning.  De två olika sökprocesserna skiljer sig åt på 

det sätt att den pågående sökningen görs hela tiden regelbundet. Medan den sökningen som 

sker innan ett köp enbart sker då konsumenten upplever att det är en skillnad mellan det 

ideala och det befintliga tillståndet och har ett problem att lösa. Även om det finns klara, 
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distinkta skillnader mellan de två olika sätten att söka information är det ändå svårt att 

ibland skilja dem åt i praktiken (Bloch et al., 1986, s. 120). 

Att personer genomgår processen med pågående informationsökning regelbundet indikerar 

att beslutsprocessmodellen inte är helt korrekt. Vi ser det som en kritik till modellen för 

enligt den kommer personerna enbart söka informationen när de identifierat ett problem, 

detta visar författarna inte stämmer. Om konsumenter använder sig av pågående 

informationsökning kan de konsumenterna i framtiden bli mer effektiva, eftersom de kan 

förlita sig på den interna informationen för att ta ett bra beslut (Bettman, 1979 refererad i 

Bloch et al., 1986, s. 121). 

Förutom fler alternativ att tillgå söker personer även ett värde i informationen. Vilket 

Hauser, Urban och Weinberg (1993, s. 453-457) har undersökt i en datoriserad miljö. 

Författarna har gjort ett experiment i ett laboratorium där de har undersökt konsumenter 

som under de senaste två åren har köpt en sportbil. Vidare har de i experimentet undersökt 

inställningen till att köpa en bil både före medan och efter informationen erhållits. De har 

även kontrollerat hur lång tid undersökningsobjekten har spenderat på olika 

informationskällor. Konsumenter letar efter så mycket information som möjligt så länge 

som värdet är större än kostnaden av att söka mer information (författarna pratar här om 

tiden det tar att söka information som kostnaden). (Hauser et al., 1993, s. 464) Därmed 

kommer beslutet, att söka mer information eller sluta bero på värdet konsumenten fått av 

det den hittat vägt mot kostnaden för att fortsätta. Författarna hävdar även att andra 

kostnader spelar in (Hauser et al., 1993, s. 454) och det kan vara kostnader som till exempel 

buss eller bensinpengar för att ta sig till stället där produkten eller servicen finns. 

Dessutom kommer värdet av informationen att betyda mer eller mindre beroende på källan 

(Hauser et al., 1993, s. 454) samtidigt som den källan som värderas högst kommer att få 

mest uppmärksamhet (Hauser et al., 1993, s.464). Ett exempel är om en vän tycker om en 

träningsanläggning kan det påverka mer än om personen läser om den på en blogg från en 

någon den inte känner.  

Ett problem med informationssökningsprocessen är gällande tjänsters oskiljaktighet. 

Eftersom tjänster konsumeras och produceras (Regan 1963, s. 57) samtidigt kan det för 

konsumenten bli svårt att få fram ytterligare information om tjänsten innan de faktiskt fattar 

sina beslut. Eftersom tjänsten kan behöva köpas innan den är producerad kan det bidra till 

en merkostnad för konsumenten. Detta till skillnad från produkter som oftast är 

producerade innan de konsumeras och där konsumenter även kan känna, lukta och ibland 

även smaka innan de beslutar sig för ett köp. Detta kommer dessutom resultera i att 

utvärderingen av tjänsten kan komma att ske efter köpet och inte före som 

beslutsprocessmodellen påvisar. Nästa steg i modellen handlar alltså om utvärdering av 

alternativen. 

3.2.3 Utvärdering av alternativ 
Det tredje steget i beslutsmodellen är utvärdering av alternativen (se figur 2, s. 15). Med det 

menas att konsumenten ska komma fram till det mest önskvärda alternativet vilket är en 

komplex process. När alternativen ska utvärderas är det flera saker som ska räknas in, det är 

själva processen, resultatet och vad de troliga konsekvenserna skulle bli av vald produkt. 

(Engel et al., 1968, s. 422) Enligt modellen ska personer göra rationella beslut och söka all 
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information och utvärdera alla alternativ som finns att tillgå (Engel et al., 1968, s. 423-437). 

Med ett rationellt beslutsfattande menas att föra ett logiskt tänkande igenom hela processen 

och analysera och kalkylera de olika alternativen. Efter en studie gjord på studenter och hur 

de väljer eftergymnasialskola riktas kritik till beslutsprocessmodellen. Då det hävdas att det 

finns ett konstruktivt beslutsfattande, där använder personer genvägar från sitt 

undermedvetna för att komma fram till beslut (Allen, 2002, s. 528). Dessutom hävdar 

Bruner II och Pomazal (1974-1975, s. 57-58) att konsumenter gör impulsköp och tar beslut 

snabbt. Och det skulle betyda att konsumenter inte alls är rationella och utvärderar alla 

alternativ. 

Mick, Broniarczyk och Haidt (2004, s. 207) Menar att denna process blir mer komplicerad 

tidigare eftersom alternativen konsumenter har att välja mellan ökar, samtidigt som 

konsumenterna i samhället köper allt mer saker och har fler val att göra.  Författarna har 

granskat tidigare studier och de hävdar utifrån dem att även om dessa mängder av alternativ 

till en början känns mycket attraktiva för konsumenten kommer det slutligen betyda att 

konsumenterna inte tar rationella beslut. Konsumenterna blir förvirrade och orkar inte 

utvärdera all information utan väljer ut vad som ska utvärderas. (Mick, et al., 2004, s. 209-

210) Konsumenten ska enligt beslutprocessmodellen utvärdera all information som är 

tillgänglig och sedan jämföra och värdera dessa mot varandra (Engel et al., 1968, s. 423-

437). Men med den mängd av överflödig information som finns att tillgå har 

konsumenterna varken tid eller möjlighet att se till all information (Mick et al., 2004, s. 

208). 

Även Lurie (2004, s. 482) diskuterar det faktum att konsumenter idag har många olika val 

att göra.  Lurie (2004, s. 476-477) gjorde tre studier på universitetsstuderande varav de två 

första var exprementiella studier och den tredje en simulation. I den första studien skulle 

respondenterna föreställa sig att de skulle köpa en miniräknare. Medan respondenterna i 

den andra studien istället skulle inbilla sig att de skulle köpa en miniräknare till en kompis. 

I den tredje och sista studien manipulerade de sättet att mäta genom att lägga till fler 

alternativ och attribut (Lurie, 2004, s. 482). Målsättningen med studien var att gå ifrån de 

traditionella sätten att mäta överflöd av information och istället utgå ifrån ett nytt sätt 

(Lurie, 2004, s. 473). De tre studierna visar alla att konsumenter kommer att ha svårare att 

ta beslut om mängden information ökar (Lurie 2004, s. 484). Genom de två första studierna 

åskådliggörs även att med ökade mängder av information att tillgå blir konsumenter mer 

selektiva i sin beslutsprocess (Lurie, 2004, s. 482). Fortsättningsvis förenklar personer 

beslut som var mer komplicerade än vad de trodde från början. Och komplicerar enkla 

beslut som förväntats vara svåra detta för att känna att beslutet har blivit omsorgsfullt 

utvärderat. (Schrift, Netzer & Kivetz, 2011, s. 323-324)  

Samtidigt behöver konsumenten inte alltid utvärdera alla alternativ. Allen (2002, s. 520-

521) diskuterar det faktum att det finns beslut där konsumenten känner att det ”passar som 

handen i hansken” och beslutet tas på just den magkänslan. Författaren har för att komma 

fram till detta genomgått en grundlig utredning av två eftergymnasialaskolor. Han har gjort 

observationer, intervjuer, spontana samtal med studenter, deltagit på föreläsningar med 

mera (Allen, 2002, s. 516-517). Följaktligen visar författaren även att studenterna 

möjligtvis senare, efter att de besökt skolorna försöker utvärdera de olika alternativen 

istället för att enbart gå på sin magkänsla. Vidare hävdar författaren att många konsumenter 



S i d a  | 21 

 

helt och hållet litat på sin magkänsla att det ”passar som handen i hansken” och slutar 

därför helt söka information. (Allen 2002, s. 522) Viktigt att nämna är det faktum att det 

beskrivs att det sociala livet och bakgrunden har betydelse för de beslut som tas, dels på 

grund av att alla inte har möjlighet att värdera alla alternativ på grund av pengar eller den 

sociala situationen (Allen, 2002, s. 522-523). 

För att locka konsumenter till köp finns det en del knep som företag kan använda för att 

konsumenten under utvärderingssteget skall komma fram till att just detta företag är det 

bästa företaget att utföra tjänsten. Enligt Grönroos (2009, s. 181) kan företag stärka en 

tjänst genom att tillsätta värdehöjande tjänster till den befintliga kärntjänsten. Genom att 

lägga till värdehöjande tjänster kommer konsumenter utvärdering av de olika företagen att 

påverkas. Vidare diskuterar Bertini, Ofek och Ariely (2009, s. 18) om hur olika tillbehör 

ger nytta och när de påverkar utvärderingen av produkter. Författarna har utfört fyra olika 

enkätundersökningar gällande fyra olika produkter; digital kamera, robotdammsugare, 

bärbar dator och Mp3 spelare (Bertini et al., 2009, s. 19-25). Det framhävs att om företag 

vill generera värde av en produkt kan de stärka den genom olika tillbehör. Men det kan 

även påverka värdet negativt. Ytterligare underlättar tillbehör konsumentens beslutsprocess 

vilket gör att valet av företag blir enklare. (Bertini, et al., 2009, s. 26) För att ett tillbehör 

skall generera värde för en konsument måste den vara väl förknippad med kärnprodukten 

(Bertini et al., 2009, s. 26). Det indikerar att företag får en möjlighet att genom de 

värdehöjande tjänsterna underlätta konsumenters beslutprocess gällande utvärderingen av 

de olika alternativen. 

Eftersom tjänster är opåtagliga (Shostack, 1977, s. 73) kan det skapas svårigheter och 

hinder i utvärderingsprocessen. Detta på grund av att det kan vara svårt för konsumenter att 

faktiskt uttalat se vad de får. När det kommer till produkter som är mycket påtagliga kan 

konsumenten se förpackning, form och färg. Konsumenten kanske kan lukta, smaka eller 

känna på produkten för att bestämma vilken som är bättre än en annan. Alltså är det mycket 

synliga fysiska attribut som hjälper konsumenten att utvärdera alternativen. Dessa fysiska 

attribut saknas dock ofta för tjänster just på grund av att de är oskiljaktiga att de 

konsumeras på samma gång de produceras. Således kommer de fysiska attributen fram 

under tjänstens gång. 

3.2.4 Köpprocesser 
Näst sista steget är köpprocessen (se figur 2, s. 15), detta steg innebär att konsumentens 

karaktärsdrag tillsammans med butikens olika egenskaper kommer att ha betydelse för att 

konsumenten ska ta ett beslut och göra ett val (Engel et al., 1968, s. 444-449). Det är många 

aspekter som ska tas hänsyn till i processen men en av de viktigaste menar Engel et al. 

(1968, s. 454) är butikens image. Avgörande faktorer för butikens image är pris, 

reklam/annonsering, produkt, service mix, personalen, omgivningen samt de andra 

konsumenterna. 

Doyle och Fenwick (1974-1975) utförde en pilotstudie på hemmafruars inköpsvanor när de 

handlade mat. Syftet med studien var att överkomma svagheter med tidigare använda 

metoder. Men också Doyle och Fenwick (1974-1975, s. 50-51) menar att en butiks image 

beror på hur konsumenter uppfattar priser, produkt mixen (variation av varor), kvalitet och 

omgivningen (i form av anläggning och parkering) de hävdar även att dessa har blivit mer 

av avgörande faktorer. I en enkätstudie av Nickel och Wertheimer (1979, s. 71-74) där 
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syftet var att undersöka konsumenters attityder och beteende framkommer att pris, 

lokalisering, butikens omgivning samt personalens service var faktorer som påverkade valet 

av apotek. Thompson (1967, s. 17-18) intervjuade respondenter i hopp om att förklara 

varför konsumenter väljer att handla på en viss affär. Intervjuerna skedde utanför 

stormarknader i sex olika områden baserat på ett bekvämlighetsurval. Studien framhäver att 

tillsammans med andra faktorer som till exempel pris, kvaliteten på varorna och 

personalens service och bekvämligheten till hemmet var avgörande faktorer i konsumenters 

beslutsprocess när de valde stormarknad (Thompson, 1967, s. 19-20).  

När beslutet om vilket företag som ska utföra tjänsten ska tas kommer konsumenten att 

påverkas av servicen på företaget samt omgivningen. Dessutom kan motiven till beslutet 

bero på platsen företaget finns samt priserna. Alla dessa faktorer kommer att påverka hur 

konsumenten upplever butikens image. (Rao, 1969, s. 324) Rao (1969, s. 322-323) gjorde 

en studie där författaren observerade husfruars inköp av tre produkter; tandkräm, papper 

och kaffe. Observationerna skedde på husfruar i ett storstadsområde under en tre års period. 

Målsättningen för författaren var att undersöka vilka olika element som påverkar valet av 

affär. Det han kom fram till var alltså att valet påverkades av personalens service, 

omgivningen i butiken, lokaliseringen av företaget och priserna. 

Detta innebär alltså att det är ett flertal olika faktorer som slutligen kommer att påverka 

köpet av produkten eller tjänsten.  Dessa olika faktorer kommer på ett sätt eller annat 

generera ett värde för konsumenten och hjälpa dem att ta beslut om köp eller inte. Vi menar 

att dessa faktorer som påverkar image och val av produkt eller företag är samma sak som 

värdehöjande tjänster. Företagen använder dessa värdehöjande tjänster för att generera 

värde för konsumenter, öka kundnöjdheten och stärka banden med konsumenten (Ravald 

och Grönroos, 1996, s. 19). Utöver att värdehöjande tjänster genererar värde och hjälper 

konsumenter att välja tjänst är även relationerna viktiga för konsumenters beslut (Ravald 

och Grönroos, 1996, s. 23). Författarna poängterar vikten av att ständigt ha en pågående 

relation med konsumenten. Därför att konsumenten ska ingå i en långvarig relation med 

företaget och de ska uppfatta att relationen frambringar ett värde för dem. (Ravald och 

Grönroos, 1996, s. 25) Slutsatsen som kan dras är utöver att värdehöjande tjänster kan ses 

som en faktor vilken påverkar konsumentens beslutprocess, kan även relationerna mellan 

företaget och konsumenten vara en faktor som påverkar en konsuments beslut. 

Fortsättningsvis finns det annat som genererar värde, detta genom att utöka fördelarna eller 

minska uppoffringarna. Genom att tillföra något till kärntjänsten som konsumenten känner 

är av vikt eller fördelaktigt kommer det att upplevas positivt. Vidare menas med att minska 

uppoffringarna att företag genom förståelse av konsumentens behov och attityder kan 

reducera den ansträngning det tar för konsumenten att ta del av tjänsten. (Ravald och 

Grönroos, 1996, s. 25-26) 

Vad som frambringar ett värde för en konsument kommer skilja sig beroende på vem det är 

som ska ta beslutet, detta beror på att funktioner och karakteristiska värdesätts olika. Det 

som är högt värderat av en person kan vara mindre viktigt för en annan. (Dees, Dabkowski 

& Darnell, 2010, s.177-179) Vidare kommer alltså konsumenter på grund av att de 

värdesätter faktorer annorlunda att utvärdera alternativ som de hittar i 

informationsökningsprocessen annorlunda. Vilket leder till att det är av stor vikt för 

företagen att de faktiskt vet vilka faktorer som skapar värde för konsumenten. 



S i d a  | 23 

 

3.2.5 Efterköpprocess 
Det sista steget i modellen är efterköpprocessen (se figur 2, s. 15) denna del av modellen 

betyder att konsumenterna kommer att få ett reslutat av beslutet de har tagit. Efter att 

beslutet tagits finns det olika utgångar, bland annat genom ytterligare utgifter i form av 

produktinstallationer, men också att informationsökningsprocessen kan fortsätta för att 

rättfärdiga det beslut som har tagits. (Engel et al., 1968, s. 504) Denna del av modellen har 

vi valt att inte fördjupa oss i då vi inte har för avsikt att undersöka vad konsumenterna 

tycker om sitt val utan snarare varför de gjorde valet. 

3.3 Sammanfattning av referensram 
Hur konsumenter fattar beslut vid val av produkter är väl diskuterat i tidigare forskning. 

Något vi författare dock reagerat på är att det inte alls finns mycket forskning som 

diskuterar konsumenters beslutsfattande vid köp av tjänster. Vi har funnit att tjänster skiljer 

sig från produkter genom framförallt fyra karaktärsdrag och på grund av dessa 

karaktärsdrag hävdar vi det vara svårare att förstå hur konsumenter fattar beslut vid köp av 

tjänster.  

John Deweys modell över konsumenters beslutsprocess ligger till grund för vårt arbete. 

Denna modell beskriver en konsuments beslutsprocess i fem steg och det är dessa steg vi 

författare anser vara problematiska att tillämpa rakt av när det kommer till beslutsfattande 

av tjänster. Då tjänsters karaktärsdrag gör att konsumenter inte kan prova en tjänst innan de 

köper den och att tjänsten konsumeras och produceras samtidigt skapas en del utmaningar i 

insamlingen av information, både internt och externt samt utvärderingen av den information 

som samlats in. Det viktigaste i konsumentens köpprocess gällande beslutsfattandet är 

butikens image. De faktorer som avgör en butiks image likställer vi med värdehöjande 

tjänster. Dessa är exempelvis pris, lokalisering, produkter, servicemix personal, 

omgivningen, kvalité och andra konsumenter. Hur dessa uppfattas kan naturligtvis vara 

olika från person till person. Genom att stärka en butiks kärntjänster med hjälp av 

värdehöjande tjänster anser vi författare det möjligt att även stärka butikens image och 

således underlätta för konsumentens köpprocess. 
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4 Undersökningsram 
I avsnittet nedan kan läsaren förvänta sig information om hur undersökningen tog sin 

utformning. Avsikten är ytterligare att tydliggöra hur vi författare kommit fram till 

frågorna som grundats på tidigare forskning.  

Som tidigare nämnt är vår problemformulering undersöka på vilka grunder konsumenter 

fattar beslut vid val av träningsanläggning. Ytterligare hade vi två syften, för det första vill 

vi identifiera de värdehöjande tjänster som skapar värde och ställa dessa i relation till 

varandra för att urskilja vilka av dem som påverkar konsumenter mest i dess beslutprocess. 

För det andra vill vi komma med rekommendationer för nyetableringar av andra 

träningsanläggningar. Följaktligen kommer undersökningen i denna studie att baseras på en 

kvantitativ enkätundersökning för att svara på undersökningsfrågorna. 

4.1 Undersöknings utformning 
En kvantitativ undersökning är mest lämpad för vår studie då den utreder hur respondenter 

beskriver olika saker (Trost, 2001, s. 17). Edling (2003, s. 11) påpekar att en kvantitativ 

undersökning handlar om att samla in många respondenter men att varje respondent ger lite 

information vilket är lämpligt för vår studie då vi vill hitta mönster genom att fråga många 

respondenter. Vi har genom litteraturen identifierat en rad värdehöjande tjänster som 

påverkar hur konsumenter tar sina beslut. Nu menar vi att testa om dessa är överförbara 

även till vår kontext. Vi är alltså ute efter att beskriva verkligheten med teorierna.  

Enligt Bryman och Bell (2005, s. 85) menas med kvantitativa undersökningar att samla in 

numerisk data, det finns flera grundstenar till den kvantitativa forskningen. Några är 

mätning, replikation och generalisering. Ytterligare menar Ejlertsson (2005 s.17) att en 

anledning till att göra en kvantitativ undersökning är för att ha möjlighet att generalisera 

resultatet. Då mätningen har 3 huvudsakliga anledningar till varför den utgör en av 

grundstenarna menar vi att dessa tre anledningar är av vikt för vår studie då vi ämnar hitta 

rekommendationer för träningsanläggningar. Anledningarna är; 

1. Med kvantitativa undersökningar kan vi mäta mycket små skillnader 

2. Användning av standardiserade verktyg som gör det möjligt för alla att utföra 

undersökningen på samma sätt 

3. Vi kan göra exakta beräkningar för att undersöka förhållanden mellan olika begrepp 

(Bryman & Bell, 2005, s. 89) 

Det är viktigt för vår studie att kunna mäta små skillnader eftersom vi vill hitta mönster i 

konsumenters beslutsprocess. Samtidigt som vi vill jämföra de olika faktorerna som 

påverkar värde och då är det viktigt att vi har exakta beräkningar. 

Vidare är replikation en viktig del av resultatet som framkommer från vår studie. 

Undersökningen måste vara objektivt gjord och för att kontrollera att det inte finns något att 

ifrågasätta. Ytterligare är det viktigt att andra forskare ska kunna upprepa en undersökning. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 102) Vi menar att vår studie kommer att kunna upprepas då vi 

grundligt har gått igenom vårt tillvägagångssätt och presenterat de teorier vi avser att 

undersöka. Om detta inte varit möjligt hade andra kunnat ifrågasätta våra reslutat. Det är 

viktigt att varken våra eller någon annans värderingar har påverkat resultatet.   
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Vi menar med denna studie dels att generalisera de rekommendationer vi kommer fram till 

för nyetableringar av andra träningsanläggningar. Samt påvisa hur olika faktorer påverkar 

konsumentbeteende. Vi hävdar att det då är av vikt att undersöka många konsumenter för 

att få fram ett mönster för hur olika beslut tagits. Därav passar en kvantitativ undersökning 

vår studie. Meningen med att generalisera är att kunna applicera resultatet över alla i 

populationen. 

Kvalitativa forskare lyfter ofta fram kritik angående kvantitativa studier där de menar att 

det är problematisk att göra kvantitativa studier eftersom människan tolkar den värld de 

lever i. Då en kvantitativ undersökning som baseras på en enkätstudie är regisserad av 

forskaren genom att det är forskaren som bestämmer vad som respondenterna kan/får 

uttrycka åsikter om gör att det lätt kan missas väsentliga saker. (Bryman & Bell, 2005, s. 

105) I vår undersökning antar vi att alla respondenter kommer att uppfatta alla frågor på 

samma sätt för att vi sedan skall kunna göra mätningar av resultatet. Vi har valt att hantera 

detta på så sätt att vi har fasta svarsalternativ då det minskar risken för tolkningar.  

Det finns både för och nackdelar med en kvantitativ undersökning. Fördelarna är bland 

andra att undersökningar kan ha stora mängder respondenter (Shiu, Hair, Bush & Ortinau, 

2009, s. 227; Ejlertsson, 1996, s. 10) samt att forskare kan urskilja små skillnader vilket kan 

påverka resultatet (Shiu et al., 2009, s. 227). Ytterligare är faktorer som attityder och 

känslor lättare att mäta med kvantitativa undersökningar. Dessutom blir det lätt att jämföra 

de olika svaren. (Shiu et al., 2009, s. 227) Det bör också nämnas att kvantitativa 

undersökningar har fördelen att resultaten är matematiskt grundade och därmed pålitliga 

(Edling, 2003, s. 11) samt att frågorna ställs på exakt samma sätt till alla respondenter 

(Ejlertsson, 1996, s. 11). Då vi har som syfte med vår studie att kunna urskilja ett mönster 

menar vi att det är viktigt att vi har många respondenter, vidare kommer fördelarna med att 

kunna urskilja små skillnader hjälpa oss att jämföra de olika faktorerna som skapar värde. 

För att kunna jämföra resultaten har vi också ställt samma frågor till alla respondenter. 

Eftersom problemformulering är att vi vill se vad som grundar respondenternas beslut 

menar vi att undersöka deras attityder till att fatta beslut vilket hävdas är en fördel vid 

kvantitativa studier. 

Nackdelarna är däremot att det kan vara svårt att utforma enkäten på ett sådant sätt att 

frågorna verkligen frågar det som vi vill veta. Det är också en nackdel att svaren från 

respondenterna inte är djupgående, det vill säga vi kan få reda på om något påverkat dem 

men inte varför det påverkade dem. (Shiu et al., 2009, s. 227) Sen finns det även en risk att 

studien får en liten svarsfrekvens (Shiu et al., 2009, s. 227; Ejlertsson, 1996, s. 11-12) samt 

att undersökningen inte kan ha alltför många frågor när man gör en enkät (Ejlertsson, 1996, 

s.11-12). För att överkomma nackdelarna har vi operationaliserat frågorna för att de 

verkligen ska fråga det vi menar undersöka. Att vi inte får reda på varför något påverkat 

respondenterna har inte stor betydelse för vår undersökning då vi ämnar undersöka mer vad 

de grundar sina beslut på. Vidare har vi valt ett bekvämlighetsurval för att öka 

svarsfrekvensen. Enkäten är relativt kort men trots nackdelarna överväger fördelarna valet 

av en kvantitativ undersökning. 
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4.2 Urval 
Urvalet av respondenter har vi valt att basera på konsumenter från Umeå. Då syftet med 

studien är att endast komma med rekommendationer som ska vara generaliserbara menar vi 

att det är tillräckligt med en undersökning av Umeå. Således då studien endast ämnar 

undersöka en stad är det dock av intresse att studera de olika demografiska faktorerna som 

kan komma att påverka resultatet. Detta eftersom vi inte vet vad som påverkar resultatet i 

en studie, i Umeå kanske respondenterna har något gemensamt som skiljer sig från 

respondenter från en annan stad. För att vi med denna studie skall kunna komma med 

rekommendationer till träningsbranschen är det viktigt att vi undersöker de underliggande 

demografiska faktorer som finns i Umeå. 

Befolkningen i Umeå består av 115 473 personer (SCB, 2010) (se bilaga 2).  Det är dock 

inte av intresse för vår studie, då syftet och problemformuleringen är baserat på 

träningsbranschen, att undersöka alla åldrar. Detta därför att vi menar att exempelvis ett 

barn på 5 år (även om den skulle ha ett träningskort) inte kan beskriva anledningarna till 

varför de skaffade ett träningskort, då det förmodligen är föräldrarna som har gjort valet. På 

grund av detta har vi begränsat studien och inte valt alla åldrar. Vi drar gränsen vid 18 års 

ålder det beror på att personer enligt svensk lag inte själva får ingå ett avtal utan 

förmyndares samtycke innan de är 18 år fyllda (SFS 1949:381, Föräldrabalken). Alltså kan 

vi förutsätta att de har gjort valet och blivit medlemmar självmant och vet anledningen till 

valet då de inte behöver någon annans samtycke och de kan därför svara på frågorna i 

enkäten om de har fyllt 18 år.  Detta leder till att vår population blir mindre. Urvalet av 

respondenter från Umeå blir istället 94 308 (SCB, 2010) (se bilaga 2). En urvalsfråga 

gällande ålder finns för att de under 18 år inte ska medverka som respondenter 

undersökningen.  

Vi är medvetna om att urvalsramen innehåller individer som inte tillhör målpopulation, 

alltså de som inte tränar på en anläggning. Om forskare i urvalsramen har problem med att 

individer i urvalet inte tillhör målpopulationen refereras detta till en så kallad övertäckning 

(Körner & Wahlgren, 2005, s13; Dahmström, 2011, s. 70). Detta är dock något som vi 

eliminerat genom att i enkäten ha en urvalsfråga “tränar du på en träningsanläggning” de 

som svarar ja kommer att svara på enkäten medan de som svara nej inte kommer att vara en 

del av studien. Valet att utesluta de respondenter som inte använder en träningsanläggning 

är grundat på att det finns en möjlighet att de inte har genomgått beslutsprocessen om val 

av tjänst. Dessa respondenter skulle då istället kunna välja att spekulera kring hur de 

möjligen skulle bli påverkade av olika faktorer, vilket inte är syftet med studien. Ytterligare 

för att överkomma problemet med de som är på besök har vi valt att ha en urvalsfråga “är 

du för närvarande folkbokförd i Umeå kommun”. Dessa tre urvalsfrågor har ställts muntligt 

till respondenterna om de svarat ”ja” på alla tre har de fått besvara enkäten. 

Vår studie bygger på en urvalsundersökning, anledningarna till att studier väljer en 

urvalsundersökning istället för totalundersökningar är bland annat på grund av att det går 

snabbare och att det är billigare (Dahmström, 2011, s. 75). Att det går snabbare och är 

billigare är dock inte vad som legat till grund för vårt beslut av urvalsmetod utan 

anledningen är snarare att vi anser oss kunna få ett tillräckligt representativt underlag 

genom en urvalsundersökning som om vi gjort en totalundersökning.   
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Studien byggdes på ett icke slumpmässigt urval vilket leder till alla respondenter inte hade 

samma möjlighet att delta i studien. Då vi befann oss i Umeå under sex dagar kommer 

enbart de som var på de ställen vi stod ha en möjlighet att delta. Icke slumpmässiga urval 

delas in i tre olika kategorier kvoturval, bekvämlighetsurval och strategiska urval (Trost, 

2001 s. 29). Vår studie bygger på ett bekvämlighetsurval. Med ett bekvämlighetsurval 

menas att undersöka det som finns lättast och närmast till hands (Trost, 2001 s.30). Vi som 

gjort undersökningen bedömde vilka som var representativa respondenter.  

Enkäterna delades ut och besvarades på kungsgatan i centrala Umeå.  Val av plats 

grundades på att vi ville ha en så bred representation av respondenter som möjligt fördelad 

på de demografiska faktorerna kön, ålder, inkomst. Då platsen vi valt passeras av många 

personer som har ärenden i centrum trodde vi att vi skulle få en mer spridd fördelning av 

respondenter att jämföra med om vi stått på campus och kanske endast fått studenter. 

Insamlingen av data skedde under sex dagar mellan kl 11.00–15.00. Valet av tid baserades 

på att innan kl 11.00 var det väldigt få respondenter ute på kungsgatan och efter 15.00 

minskade antalet potentiella respondenter.  Att anmärka var att vi fick in fler besvarade 

enkäter på soliga dagar, dagar med regn var betydligt tuffare då respondenterna tenderade 

att inte ta sig tid. 

Datum Dag Tid Plats  Väder Enkäter 

2011-04-05 Tisdag 1100-1500 Kungsgatan, Umeå Sol 70 

2011-04-06 Onsdag  1100-1500 Kungsgatan, Umeå Sol 65 

2011-04-07 Torsdag 1100-1500 Kungsgatan, Umeå Sol 55 

2011-04-12 Tisdag 1100-1500 Kungsgatan, Umeå Regn 20 

2011-04-13 Onsdag 1100-1500 Kungsgatan, Umeå Regn 15 

2011-04-14 Torsdag 1100-1500 Kungsgatan, Umeå Sol 75 

Vi ville genom personers utseende försöka att bedöma respondenterna för att få en så jämn 

åldersfördelning som möjligt. Dock slutade det med att vi utifrån respondenternas 

kroppsspråk som en bedömningspunkt valde att fråga de som verkade mer öppna för att 

svara på så sätt få tillräckligt många respondenter. En nackdel med att välja ut respondenter 

på detta sätt är att det är svårt att avgöra ålder, anställningsform och inkomst på en person 

bara genom att titta på dem.  

Orsaken till ett bekvämlighetsurval för denna studie är att vi bara vill ha respondenter som 

utnyttjar en träningsanläggning. Valet baserades även på att bekvämlighetsurval ofta har en 

hög svarsfrekvens (Bryman & Bell, s. 125) vilket underlättar då samlade in enkäterna i en 

stressig miljö där många på grund av exempelvis tidsbrist inte vill svara på enkäten. 

Bekvämlighetsurval kan kritiseras som urvalsform då det är svårt att generalisera resultatet 

(Bryman & Bell, s. 125). Vi ser inga problem med detta då vi inte har för avsikt att 

generalisera vårt resultat utanför målpopulationen. Snarare har vi som målsättning att 

komma med rekommendationerna som vi kan generalisera till träningsanläggningar i 

Umeå. 
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4.3 Enkätutformning  
Olika mätvariabler skiljer ofta åt mellan kvantitativa variabler och kategorivariabler. Ett 

exempel på kategorivariabler är till exempel kön, när kön ska mätas används en så kallad 

nominalskala. De kvantitativa variablerna delas vanligtvis upp ytterligare och då skiljer 

man på diskreta och kontinuerliga variabler. (Körner & Wahlgren, 2005, s. 18) Med de 

diskreta variablerna menas att räkna antal och då få ett exakt värde. Ytterligare med 

kontinuerliga variabler finns det oändliga värden inom ett intervall (Körner & Wahlgren, 

2005, s. 19). 

Vidare när de kvantitativa variablerna mäts används tre olika skalor; ordinalskala, 

intervallskala eller kvotsskala (Körner & Wahlgren, 2005, s. 19). För att mäta 

rangordningen används en ordinalskala, det går inte att beskriva den exakta skillnaden men 

det kan vara möjligt att till exempel bestämma om något är större, kortare, lättare än andra 

variabler (Körner & Wahlgren, 2005, s. 19). Med intervallskalor däremot den exakta 

skillnaden mätas och summor beräknas men det finns ingen absolut nollpunkt. Slutligen för 

att mäta den exakta nollpunkten används en kvotskalan. (Körner & Wahlgren, 2005, s. 20) 

De frågor som använts i enkäten utformades i enlighet med den tidigare forskningen vi 

granskat. Till exempel diskuterar Engel et al. (1968, s. 454) att butikens image med faktorer 

som parkerig, omgivning, pris, öppettider etcetera påverkar konsumentens beslut. Doyle 

och Fenwick (1974-1975, s. 39) tar även de upp att faktorer som omgivning och service 

mix kommer att påverka butikens image. Också Nickel och Wertheimer (1979, s 17-18) 

åskådliggör att pris, lokalisering, personalens service samt omgivningen i butiken 

påverkade beslutet. För att kunna mäta personalens service har vi valt att operationalisera 

frågan och den blev då att fråga hur konsumenterna har påverkats av personalens 

bemötande.  Dessa faktorer, som vi menar är värdehöjande tjänster, har respondenterna fått 

ta ställning till och rangordna i de olika skalorna. Vi mätte dessa faktorer i både intervall 

och ordinalskalor för att se vad som är viktigt för utvärderingen av alternativen.  

Vidare hävdar Bertini et al. (2009, s. 17) att värdehöjande tjänster underlättar konsumenters 

beslut samtidigt menar Ravald och Grönroos (1996, s. 23) att relationer mellan personalen 

och konsumenterna är av vikt för att skapa värde. Vilket resulterat i frågor kring hur 

konsumenter värdesätter värdehöjande tjänster och relationer när de ska välja 

träningsanläggning att utformas. Likväl här som ovan för att fråga om relationerna blev 

operationaliseringen att fråga hur personalens bemötande har påverkat beslutet och om 

personalen var viktig vid beslutet. Alltså har vi frågat konsumenter hur de har påverkats av 

faktorerna som påverkar en butiks image tillsammans med hur relationer med personalen 

har påverkat dem. Dessa faktorer har även konsumenterna blivit tvungna att ta ställning till 

och framföra vilka de tycker är mest respektive till minst viktigast. Dessa frågor och 

frågeställningar kommer att kunna hjälpa oss med att svara på vår problemformulering samt 

våra två syften. Eftersom vi senare kommer att koppla dem till teorierna kring 

informationssökning, utvärdering av alternativ samt köpprocessen. 

Dessutom diskuterar Dees et al. (2010, s.177-179) att människor värdesätter produkter olika 

beroende på vem det är som ska ta beslutet. Vi mäter genom en nominalskala där vi frågar 

om kön för att se om vi kan hitta om män och kvinnor grundar sina beslut på olika faktorer. 

Även genom diskreta kvantitativa variabler undersöka respondenternas ålder för att försöka 

hitta skillnader mellan dessa. Ytterligare användes nominalskalor för att få fram 
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demografiska faktorer som kön, inkomst, yrke och liknande vilket är faktorer som skulle 

kunna komma att påverka hur faktorer värdesätts vid beslutsfattande.  

Konsumenter använder externa informationskällor för att komma fram till om de ska 

konsumera eller inte (Folkes, 1988, s. 13). I denna studie valde vi att mäta om konsumenter, 

när de ska välja anläggning påverkas av reklam samt om de har påverkats av personer i sin 

närhet när de skulle välja träningsanläggning. Vidare valde vi också att undersöka om 

konsumenterna hade sökt information via träningsanläggningars hemsidor innan de tog 

beslutet. Med dessa frågor ville vi få fram hur konsumenterna hade sökt information externt 

innan de gjorde valet om träningsanläggning. Frågorna kring informationssökning har mätts 

med intervallskala.  

Enkätens frågor är alltså utformade och baserade på den tidigare teoretiska forskningen. 

Likertskalan är möjligen den mest välkända attitydskalan som finns. Skalan används på det 

sätt att respondenterna på en fem eller sjugradig skala får instämma helt eller inte alls med 

olika påståenden. (Ejlertsson, 2005, s. 91) Vår enkät utgår från en sjugradig likertskala för 

att mäta konsumenters beslutsfattande. För reliabilitetens skull fick de även 

rangordningsskalor på de olika faktorerna. Rangordningsskalor används för att mäta 

respondenters inställning (Ejlertsson, 2005, s. 85). 

I enkäter hävdar Ejlertsson (2005, s. 59) att forskare borde hålla sig borta från negativt 

laddade frågor. För att respondenterna enkelt skulle förstå frågorna har vi författare 

medvetet utformat frågorna på ett sådant sätt att de inte skulle fungera som kontraster till 

varandra. Följaktligen ville vi inte förvirra respondenterna genom att ställa motsatsfrågor. 

Mestadels med anledning av att vi kommer att fånga respondenterna i en relativt stressig 

miljö och det tillsammans med motsatsfrågor tror vi skulle kunna leda till ett större bortfall. 

Vidare hade enkäten i princip kunnat besvaras med samma siffra genomgående men 

respondenterna kunde lika väl välja en annan siffra på nästkommande fråga. Vi hävdar att 

detta ger respondenterna en viss frihet då de inte behöver fundera på vad vi vill att de ska 

svara på de olika frågorna.  

Genomgående i enkäten har vi använt oss av slutna frågor detta på grund av att vi anser 

utifrån syftet att det var mest lämpligt eftersom vi ville sätta de olika faktorerna i relation 

till varandra. Fördelarna med slutna frågor är bland andra det blir lätt att i ett senare skede 

bearbeta svaren samtidigt som det blir lättare att jämföra de resultaten (Bryman & Bell, 

2005, s. 179) vilket vi menar göra i denna studie. Nackdelarna är bland andra däremot att 

det kan finnas intressanta svar som inte kommer fram genom de fasta svarsalternativen eller 

att respondenterna tolkar begreppen olika (Bryman & Bell, 2005, s. 179-181). 

Enkätens är uppbyggd på det sättet att det först finns ett följebrev enkäten fortsätter efter 

det med tre muntliga urvalsfrågor som respondenterna måste svara “ja” på för att få delta i 

undersökningen. Dessa frågor är mer generella informationsfrågor. Sedan kommer det 

frågor kring respondenternas attityd till de olika faktorerna som vi funnit i teorin som 

skapar ett värde vid beslutsfattande. I denna del av enkäten är det meningen att 

respondenterna ska ge information om hur de tänker och känner lite mer ingående. 

Anledningen till att vi valde att ta dessa frågor i början av enkäten är främst för att 

respondenterna inte ska tröttna i slutet på enkäten och välja att inte svara sanningsenligt. 

Det kan också vara en bra ingång att inte ha alltför personliga frågor i den första delen av 
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enkäten eftersom dessa kan uppfattas en aning känsliga. Enkäten avslutas på dessa grunder 

med demografiska frågor kring inkomst, ålder etcetera då respondenterna förhoppningsvis 

känner tillit till undersökningsförfattarna. Detta sätt att utforma en enkät kallas enligt Shiu 

et al. (2009, s. 336-338) “blomkrukans strategi” det börjar med ett följebrev för att sedan ta 

in mer generell information som leder in på mer specifik information för att avslutas med 

demografisk mer känslig information. Denna strategi menar författarna skapar ett bra flöde 

och en tillit till enkätförfattarna på ett sätt så att respondenterna svarar sanningsenligt på 

frågorna. Vi har ansträngt oss för att utgå från att alla frågor ska vara kopplad till både 

syftet och problemformuleringen. Detta enligt rekommendationer av Bryman & Bell (2005, 

s. 183-184). 
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5 Studiens genomförande 
I detta avsnitt avser vi att för läsaren beskriva bearbetningen av enkätundersökningen. Här 

kommer vi även ta upp de kritiska aspekterna vi har sett med enkätundersökningen. 

5.1 Tester 
Innan enkäten delade ut genomförde vi testenkäter. Vi valde att göra detta eftersom vi ville 

undvika problem med frågeformuleringarna. Vi testade enkäten på 9 personer enligt 

Dahmström (2011, s. 172) ska det testas på personer som representerar målgruppen detta 

gjorde vi genom att välja personer som var i ålderspannet mellan 20 till +58 år för att få en 

så jämn åldersfördelning som möjligt vilket var något som vi ville eftersträva även när vi 

gjorde undersökningen. Ytterligare bör det nämnas att de personer som deltog i våra test 

enkäter var personer i vår närhet som vi visste uppfyllde de tre urvalsfrågorna som 

respondenterna skulle svara ja på för att få delta i undersökningen. Att välja personer 

medvetet för att testa enkäterna är viktigt för att upptäcka fel i formulering av frågor och 

dylikt (Dahmström, 2011, s. 172). Alla fick svara på original enkäten men efter att de svarat 

har vi använt deras kritik för att förbättra enkäten.  

Det som vi valde att förändra var främst ordval i frågorna men även en del syften med olika 

frågor blev ifrågasatta och vi valde att skriva om dessa för att de skulle syfta på rätt saker. 

Fråga nummer 6 och 18 om avstånd valde vi att lägga till avstånd från bostaden för att 

respondenterna enklare skulle kunna relatera till vilket avstånd varifrån vi menade att 

undersöka. Fråga nummer 8 om personalen där vi ville undersöka relationerna med 

företaget ändrade vi till personalens bemötande. Ytterligare hade vi en fråga om lokalens 

utformning som vi ändrade till fråga nummer 9 och fråga nummer 13, storlek på lokalen 

och nyrenoverade lokaler. (se bilaga 1) 

5.2 Enkätbearbetning 
Alla respondenter som har svarat på enkäten har behandlats på så sätt att alla kan vara 

anonyma även om vi fanns tillgängliga under besvarningen av enkäterna för eventuella 

frågor och liknande. Enkäterna hölls anonyma genom att vi gav alla enkäter ett nummer 

mellan 1-300 enkäten delades ut på ett A4 papper med ett följebrev (se bilaga 1). Enkäten 

började med ett följebrev för att förklara undersökningen för respondenterna detta är viktigt 

för att respondenterna ska förstå syftet med undersökningen (Ejlertsson, 1996, s. 34).  

Vi har valt att använda oss av programmet SPSS för att bearbeta enkäten. Anledningen till 

att vi valde det programmet är på grund av att vi har använt det i våra tidigare studier och vi 

känner oss mest bekväma med SPSS. All data samt själva enkäten har överförts manuellt. 

Enkätens frågor har kodats om med numeriska variabler för att kunna analyseras. 

Vår analys började vi genom att kontrollera de demografiska variablerna för att se vilka 

respondenter som besvarat enkäten. Sedan fortsatte vi med beskrivande statistik i form av 

medelvärden, medianer och diagram. Detta gjorde vi för att som Dahmström (2011, s. 207) 

uttrycker det “lära känna materialet” detta kände vi var viktigt för att från början ha uppsikt 

över om det fanns några konstigheter med vår insamlade data. Vi hittade några konstiga 

saker då det blivit fel vid kodningen tillsammans med databearbetningen men detta rättade 

vi snabbt till efter att vi fann felen. Efter att vi “lärt känna materialet” var det dags att 

granska sambanden mellan våra olika variabler (Dahmström, 2011, s. 208) detta gjordes 
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bland annat genom t-test för att kunna jämföra de olika variablerna för att kolla på 

informationssökningsprocessen och utvärderingen av beslutsprocessen. 

5.3 Bortfall 
Under insamlingen av enkäten var det ungefär en tredjedel av de utfrågade som valde att 

inte svara på enkäten. Vår svarsfrekens räknas ut genom att vi delar de enkäter vi har fått in 

som vi kan använda genom alla som vi valde att fråga. Vi frågade 488 personer och fick in 

300 användbara enkäter. Alltså har vi en svarsfrekens på 61,5 % och bortfallet är 38,5 %.  

Vi hade gärna sett en högre svarsfrekvens men anser ändå att bortfallet är acceptabelt. För 

att få ett så lågt bortfall som möjligt har vi följt de rekommendationer som Bryman och Bell 

(2005, s. 165-166) samt Dahmström (2007, s. 159-161) lyfter fram som åtgärder för att 

minska bortfall vid enkätstudier. Exempelvis har vi genomfört ett flertal provenkäter för att 

säkerställa att respondenterna förstår frågorna samt att de förstår hur de skall besvaras. Ett 

följebrev som förklarar studiens syfte samt att besvarade enkäter kommer behandlas 

konfidentiellt har bifogats med varje enkät. Enkäten inleds med enkla frågor för att sedan 

avslutas med lite mer personliga frågor. Vi har också valt att ha enkäten på två sidor för att 

respondenten inte ska känna att enkäten är för lång. 

Vad som ligger till grund för det relativt stora bortfall vi har är svårt att spekulera i. 

Eftersom vi genomförde studien i centrala Umeå och tillfrågade personer som rörde sig 

längs Kungsgatan, vet vi att det som utgör bortfall i vår studie är de respondenter som valt 

att inte delta vid förfrågan. Enligt Dahmström (2007, s. 356) kan anledningen till bortfall 

vid en enkätstudie översiktligt hänföras till tre kategorier varav en stämmer väl in på vår 

studie. Vilken var att personer vi haft för avsikt att studera, vägrar att svara på frågor. Detta 

kan ha att göra med rädsla för att uppgifterna inte kommer hanteras anonymt men även att 

personen i fråga väljer att inte svara på grund av att han/hon anser sig inte ha tid. 

Betydelsen som bortfallet har på en studie är att resultatet riskerar bli fel och snedvridet om 

det inte kan påvisas att de personer som valt att inte besvara enkäten inte skiljer sig från de 

personer som besvarat den. Bryman & Bell (2005, s.164) Då vi inte kan säga hur de 

personer som valt att inte besvara enkäten skulle ha svarat, kan vi inte heller säga med 

säkerhet att resultatet skulle blivit annorlunda om dessa hade besvarat enkäten. Dock måste 

vi vara medvetna om att resultatet kan ha påverkats av dessa personer och således blivit 

snedvridet på något sätt. Detta resonemang kring bortfall och snedvridet styrks även av 

Dahmström (2007, s.357)    

Partiellt bortfall innebär till skillnad från de individbortfall som vi nämnt ovan att en 

respondent inte svarat på samtliga frågor i enkäten. Detta kan bero på en rad olika faktorer, 

exempelvis glömska, okunskap, vägran eller tekniska problem. Dahmström (2007, s. 180) I 

denna studie har 17 av 300 respondenter missat att besvara en eller flera frågor i enkäten. 

Majoriteten av de uteblivna svaren finner vi i de mer personliga frågorna kring inkomst och 

ålder. Av dessa 17 är det 15 som missat att svara på en fråga, 1 som missat att svara på 2 

frågor och 1 som missat att svara på 5 frågor. Vi har valt att inte utesluta dessa personer 

från undersökning då vi inte anser att de partiella bortfallet bör påverka helheten märkvärt. 
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För att summera anser vi att vi har en tillräckligt hög svarsfrekvens för att kunna uppfylla 

syftet med denna studie. Det partiella bortfallet är så pass litet att vi valt att inte utesluta 

några besvarade enkäter 

5.4 Kritik 
När vi väl stod i centrala Umeå för att dela ut enkäterna till förbipasserande potentiella 

respondenter insåg vi att det var väldigt svårt att få folk att stanna för att besvara enkäten. 

Många hade inte tid att stanna för att höra vad det var vi försökte undersöka alternativt var 

de inte intresserade överhuvudtaget. Detta ledde till att vi vände oss till de personer som 

satt på parkbänkar, eller på annat sätt redan stod stilla då vi ansåg det lättare att nå dessa 

personer. Detta kan ha resulterat i att vår undersökning kan ha blivit lite snedvriden på så 

sätt att vi fått svar av personer som inte är representativa för de personer som bara gick 

förbi.  

Enkäterna har efter att de blivit besvarade överförts manuellt till SPSS varpå det finns en 

risk att den mänskliga faktorn kan ha gjort att vi har lyckats att registrera en eller flera 

frågor eller respondenter fel. Vi har dock dubbelkollat detta för att minimera risken men 

kan inte helt utesluta att något blivit fel.  

När vi utformade enkäten hade vi som mål att hålla den så kort som möjligt, helst på två 

sidor för att respondenterna inte skulle tycka att den var för lång och på det viset minska 

vårt bortfall. I efterhand kan vi konstatera att vi kunde ha ställt en del kompletterande 

frågor för att kunna bevara vår problemformulering något djupare.  

Exempelvis hade vi kunnat undersöka om det stämmer att konsumenter söker information 

pågående eller bara inför köpet av tjänsten vilket vi funnit teorier som berör. Vi hade även 

kunnat fråga om reklam var något som respondenterna hade sökt efter innan de valde 

träningsanläggning. Vidare hade det varit det utgjort en bra grund för 

problemformuleringen att undersöka om respondenterna hade sökt information internt 

innan de gjorde valet av träningsanläggning 

Det hade varit intressant att även fråga om respondenterna hade fått prova anläggningen 

innan de tog sitt beslut. Hade de då fortfarande blivit medlemmar på samma ställe eller 

hade de valt ett annat ställe eller prövat flera ställen innan beslutet. Detta hade varit 

intressant att undersöka för att utreda hur opåtagligheten skulle kunna ha påverkat av att få 

pröva innan. Även om detta är något som vi kan diskutera i analysen hade diskussionen 

kunnat förstärkas med en fråga som denna. 

Placeringen av frågorna rörande öppettider kan ha påverkat resultatet då respondenten kan 

ha ställt dessa frågor endast i relation till varandra och inte i relation till samtliga frågor i 

enkäten. Vi har dock inte fått några indikationer på feltolkning av detta från våra 

provenkäter utan är mer en reflektion som slagit oss när vi analyserat vår data. 

Av intresse är att diskutera vad som egentligen var viktigast för undersökningen om vi 

jämför en kort enkät med att utesluta frågor. Vi valde att det viktigaste för denna enkät var 

att den skulle vara kort för att vi skulle få ett så litet bortfall som möjligt. Om enkäten hade 

varit längre skulle det kunnat leda till att respondenterna inte svarat på alla frågor och gjort 

enkäten oanvändbar alltså ett stort partiellt bortfall. Samtidigt som det hade kunnat leda till 
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ett stort bortfall genom att respondenterna sett att enkäten var lång och då valt att inte svara. 

Detta måste ställas i relation till att vi på grund av att vi gjorde en begränsning av enkäten 

glömde bort att fråga om de saker som vi har nämnt ovan. Att vi glömde ställa de frågorna 

har försvårat vår analys. På så sätt att det har gjort en del diskussioner kring de olika stegen 

i beslutsprocessmodellen omöjliga. I efterhand hade vi förmodligen valt att ha med de 

frågorna som vi missade för att bättre kunnat besvara och diskutera kring 

problemformuleringen och syftet. Vi gjorde en felbedömning av vad som var viktigast och 

skulle ha haft en längre enkät för att få med alla frågor istället. 
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6 Resultatredovisning 
Denna del kommer fokusera på respondenternas olika demografiska bakgrunder samt 

fokus på de olika faktorerna som enligt teorierna påverkar val av tjänster. 

Resultatredovisningen menar att presentera de olika fakta vi kommit fram till genom vår 

enkätundersökning och försöka förklara de resultaten vi kommer fram till.  

6.1 Bakgrundsdata 

6.1.1 Ålder 
Vi fann att åldersfördelningen på respondenterna var snedvriden (se figur 4). Hela 56,2 % 

var mellan ålderspannet 18-27 medan endast 3,4 % var i ålderspannet 58+ (se tabell 1, 

bilaga 3). Om vi ser till åldersfördelningen i Umeå under 2010 (SCB, 2010) är det 22 510 

personer som är mellan 18-27 år det motsvarar 23,9 % av befolkningen i Umeå från 18 år 

och uppåt. Från 58 år och uppåt är det 25 783 och det motsvarar då 27,4 %. (se bilaga 2) 

Detta indikerar att resultatet från undersökningen av respondenterna som svarat på vår 

enkät inte stämmer överens med hur verkligheten i Umeå ser ut då en allt för stor del av 

respondenterna var i den yngsta åldersgruppen. 

 

Figur 4 – Åldersfördelning 

Vidare kan vi med detta resultat på grund av urvalsfrågorna tänka oss att det faktiskt i 

Umeå är fler unga som har ett medlemskap på någon träningsanläggning. Detta är dock 

inget som vi kan påvisa utan att göra en ny studie där vi skulle göra en totalundersökning 

av målpopulationen. Det skulle kunna vara att de i sådana fall skulle visa sig att det inte är 

en snedvridning av åldersfördelningen utan att övertäckningen skulle vara orsaken till den. 

Mest troligt är ändå att det är mer unga som har rört sig och haft tid att svara på enkäten de 

dagarna vi samlade in den i Umeå centrum. 
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6.1.2 Anställningsform 
Resultatet från de olika anställningsformerna (se figur 5) visar att den dominerande parten 

av respondenterna 56,9 % är studerande. Den andra anställningsformen som var relativt 

dominerade de andra var de 26,1 % av respondenterna som var heltidsarbetande (se tabell 

2, bilaga 3).  

 

Figur 5 – Anställningsform 

Efter att ha presenterat detta resultat kan vi sätta det i förbindelse med det tidigare resultat 

vi kan se i figur 4 (s. 34). Då det här visar sig att studenter var de dominerande 

respondenterna (se figur 5) menar vi också att det är många studenter som är unga, vilket 

kan förklara snedvridningen i åldersfördelningen. Förhoppningen vi hade om att förflytta 

enkätundersökningen från universitetsområdet skulle få en bättre åldersfördelning samt 

anställningsformsfördelning lyckades inte. 

6.1.3 Transportmedel 
De flesta av respondenterna väljer att gå eller ta cykeln till träningsanläggningen (se figur 

6, s. 36). En mindre del 13,1 % men ändå övervägande mer än resterande alternativ väljer 

att ta bilen/motorcykeln (se tabell 3, bilaga 3). Det var inga av respondenterna som valde 

moped/vespa som transportmedel. (se figur 6, s. 36) 
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Figur 6 – Transportmedel 

Att resultatet uppvisar att gång och cykel är det mest använda är inte helt överraskande och 

har förmodligen sin förklaring i att respondenterna är unga studenter. Eftersom unga 

studenter ofta har en relativt låg inkomst kommer antagligen de billigaste alternativen att 

transportera sig till träningsanläggningen vara mest populärt. Således är respondenterna i 

studien unga (se figur 4, s. 34) studenter (se figur 5, s. 35) som är låginkomsttagare (se 

figur 7) vilket förklarar val av transportmedel. Det påvisades att hela 60, 8 % tjänade 

mellan 5001- 10 000 alltså är de flesta respondenterna låginkomsttagare (se tabell 4, bilaga 

3). 

 

Figur 7 – Inkomst per månad 
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6.1.4 Könsfördelning 
Könsfördelningen bland respondenterna var tämligen lika fördelade det visar sig att några 

fler var män jämfört med kvinnor som deltog i enkäten. Fördelningen var ungefär 59 % 

män och 40,3 % kvinnor. Det var två respondenter som har valt att inte svara eller glömt att 

svara på frågan.  (se tabell 5, bilaga 3) Dock har vi inte hittat några större skillnader mellan 

könen gällande hur de påverkades av olika faktorer eller hur de söker information och 

kommer därför inte att diskutera detta vidare. 

6.2 Attityddata 

6.2.1 Informationssökning 
Att söka information genom träningsanläggningarnas hemsidor är något som 87 % menar 

att de har gjort vissa mer vissa mindre innan de väljer träningsanläggning (se tabell 6, 

bilaga 3) (se figur 8). 

 

Figur 8 - Informationssökning via hemsidor 

Respondenterna menar att de inte har påverkats överhuvudtaget av reklam när de gjorde 

valet av träningsanläggning (se figur 9, s. 38). Hela 81,3 % (se tabell 7, bilaga 3) menar att 

de inte har blivit påverkade överhuvudtaget av reklam. 

Signifikant på en 95 % nivå kan vi säga att respondenterna menar att de sökt information 

mer genom hemsidor på internet än genom personer i sin närhet (se tabell 8, bilaga 3). 

Dessa resultat åskådliggör det faktum att respondenterna väljer främst att söka information 

från träningsanläggningarnas hemsidor.  
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Figur 9 – Reklam påverkar 

I princip ingen menar att reklam har påverkat deras beslut om träningsanläggning. Att 

informationsökningen på internet genom träningsanläggningarnas hemsidor var mycket 

större än att de har påverkats av reklam skulle vi kunna tänka beror på att det är unga 

studenter som är större delen av respondenterna och de väljer internet som 

informationskälla framför traditionell reklam. Dels för att det är mer tillgängligt för de men 

också att det lätt kan hitta mer information om anläggningen via en hemsida än genom 

reklam. Dessutom kan det vara en tolkningsfråga vad som upplevs som reklam. 

Ytterligare valde vi att undersöka om det skiljde sig mellan de olika anställningsformerna i 

hur mycket informationsökning de hade gjort via hemsidor. Resultatet påvisar att de 

arbetssökande menar att de har sökt information via hemsidor mer än de andra 

anställningsformerna. Heltid-, deltid-, timanställda och studenter är det mer än 60 % som 

har svarat 4 eller mindre där 1 var att de ”inte instämmer” med att de sökt information. 

Medan det för de arbetssökande endast var 33 % som hade svarat 4 eller mindre. Alltså är 

det fler arbetssökande ca 67 % som hävdar att de har sökt information mycket. (se tabell 9, 

bilaga 3) Pensionär har vi valt att utesluta ur diskussion när det gäller detta eftersom endast 

två personer var pensionärer och det blir svårt att jämföra dem med resterande.  

6.2.2 Värdehöjande tjänster 
Vid en jämförelse av medelvärdena kring de olika faktorerna som skapar värde och som 

påverkar valet av träningsanläggning mest kan vi klart och tydligt i figur 10 (s. 39) se är 

avståndet. Ytterligare anser respondenterna även att priset var en avgörande faktor och som 

påverkade dem mer när de skulle välja träningsanläggning. Dessutom visar figur 10 (s. 39) 

att utbudet också var en faktor som respondenterna upplevde som viktig när de skulle ta 

beslutet.  
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Figur 10 – Värdehöjande tjänster som påverkar val av träningsanläggning 

 

För att förtydliga har vi alltså operationaliserat relationer för att det inte ska tolkas på fel 

sätt. Relationer är alltså från fråga nummer 8 personalens bemötande. Resultatet från 

frågorna 4-6, 8-14 och 16-17 (se bilaga 1), där vi undersökt hur respondenternas val av 

träningsanläggning har påverkats av faktorerna som skapar värde, visar att det är en 

signifikant skillnad i medelvärdena mellan de olika faktorerna (se tabell 10, bilaga 3). 

Vidare visar även fråga 18 (a-h) (se bilaga 1), där vi undersökte vilka av faktorerna som 

skapar värde som var viktigast för respondenterna, också att det är en signifikant skillnad i 

medelvärde mellan de olika faktorerna (se tabell 11, bilaga 3). Även resultatet där stämmer 

överens med det tidigare att det är avståndet som var viktigast men även att priset och 

utbudet är de faktorerna som respondenterna menar har varit viktigast vid valet av 

träningsanläggning. 

 

Faktorerna; relationer, lokalstorleken, bastu/bubbelpool/spa samt att anläggningen har 

öppet årets alla dagar var också något respondenterna upplevde påverkade dem mer än 

resterande faktorer (se figur 10). Dessa faktorer har respondenterna upplevt relativt 

likvärdiga.  Ytterligare visar det sig att parkeringen, då medelvärde är signifikant mindre än 

resterande, är den faktor som har påverkat respondenterna minst när det kommer till valet 

av träningsanläggning (se figur 10) (se tabell 10, bilaga3). 

 

Dessutom visar resultatet att det är en signifikant skillnad mellan hur viktigt respondenterna 

ansåg det vara att ha öppet dygnet runt jämfört med hur viktigt de ansåg det vara att ha 

öppet årets alla dagar (se tabell 10, bilaga 3). Respondenterna tycker alltså att det var 

viktigare att träningsanläggningen har öppet årets alla dagar än att de har öppet dygnet runt.  
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6.3 Resultat att studera vidare 
Resultaten som vi kommer diskutera i analysen är främst rörande attityddata. Hur 

respondenterna påverkas av den reklam träningsanläggningarna sänder ut, dess hemsidor 

samt hur andra personer påverkat valet av träningsanläggning har vi för avsikt att analysera 

och diskutera. Detta gentemot de teorier vi presenterat i teorikapitlet, för att sedan kunna 

koppla våra slutsatser till beslutsprocessmodellen och i synnerhet till 

informationssökningssteget men även utvärderingssteget. Även resultaten vi fått fram 

rörande värdefaktorer är intressanta att analysera då vi vill diskutera vad som ligger till 

grund för att konsumenten skall fatta ett beslut i köpprocessen. Bakgrundsdata vi samlat in 

rörande ålder, kön, inkomst, anställningsform samt transportmedel ligger mest till grund för 

att läsaren skall få en förståelse för vilka respondenterna är samt för att andra forskare skall 

kunna replikera denna studie. Vi har inte för avsikt att för någon djupare diskussion 

gällande dessa bakgrundsdata.  
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7 Analys 
Till grund för vår analys och diskussion kommer vi att återkoppla till 

beslutprocessmodellen (Engel et al., 1968, s. 345) (se figur 2,s. 12). För att modellen skulle 

bli anpassad till vår studie och fokusera på det vi menar att undersöka presenterade vi en 

omarbetad modell (se figur 11,s. 41) i teorikapitlet. Vi ämnar endast diskutera och 

analysera de tre mellersta stegen i modellen; informationssökning, utvärdering av 

alternativen och köpprocessen (se figur 11, s.41). Vi har alltså valt dessa tre steg för att vi 

ser dem som centrala för studiens problemformulering och syfte. 

 

Figur 11 - (Beslutsprocessmodell, Engel et al., 1968, s. 345) Omarbetad av Lindblom. Per. 

G. och Nyström Cecilia 2011 

7.1 Informationssökning 
Forskningen visar att när konsumenter söker information använder de sig av extern 

informationssökning (Engel et al., 1968, s. 378; Folkes, 1988, s. 13). I denna studie visar 

det sig att konsumenterna använder sig av externa informationskällor för att finna alternativ 

på träningsanläggningar. De flesta av konsumenterna väljer att söka informationen från 

träningsanläggningarnas hemsidor (se figur 7, s. 36) men även extern information 

från personer som konsumenterna har i sin närhet (se figur 10, s. 39). Hauser et al. (1993, s. 

464) argumenterar för att konsumenter söker rikligt med information vid köp som sker mer 

sällan och att de spenderar mycket tid på källorna, samt att de använder sig av olika källor 

när de ska söka information. Ett köp av ett medlemskort på en träningsanläggning antar vi 

även detta är ett köp som sker mer sällan. I vår studie visade det sig att konsumenter i 

Umeå när de ska välja träningsanläggning använder sig av flera olika informationskällor. 

Att konsumenter söker rikligt med information när det gäller sällanköp fann vi inga belägg 

för i vår undersökning. Däremot visade det sig att de värderar källorna olika. Vilket var 

något som även Hauser et al. (1993, s. 454) fann i sin studie. De menar att den källan som 
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värderas högst kommer att få mest uppmärksamhet (Hauser et al., 464). Konsumenterna i 

Umeå värderar information från hemsidor mest om vi jämför både med reklam (se figur 8, 

s. 37; figur 9, s. 38) och från personer i deras närhet (se tabell 6, bilaga 3).  

Engel et al (1986, s. 66) menar att konsumenter ibland känner att de har tillräckligt med 

intern information för att gå vidare till beslutet innan de ens sökt någon extern information. 

Olshavsky och Granbois (1979, s 99), Bruner och Pomazal (1974-1975, s. 57-58) 

argumenterar även de för att konsumenter inte behöver alltför mycket informationssökning 

utan tar beslut snabbt. I vår studie hade alla konsumenter sökt extern information alltså kan 

vi inte bekräfta detta. En anledning till detta skulle kunna vara det faktum att detta är en 

vara som vi tidigare nämnt köps mer sällan. Hoyer (1984, s. 828-829) undersökte frekvent 

köpta produkter och fann bekräftade då det som Engel et al., (1986, s. 66), Olshavsky och 

Granbois (1979, s 99) samt Bruner och Pomazal (1974-1975, s. 57-58) kom fram till i sina 

studier. 

Bloch et al. (1986, s. 120) framhäver att konsumenter söker information inte bara när de har 

ett problem att lösa utan att den pågående sökningen görs hela tiden regelbundet. Resultatet 

visade att det fanns konsumenter som inte alls sökt mycket information från varken 

hemsidor, reklam eller personer i närheten. Det skulle kunna visa på att de möjligtvis har 

sökt information pågående och använde sig endast av intern information. 

Eftersom kvaliteten på en tjänst skiljer sig från dag till dag, från producent till producent 

och från konsument till konsument på grund av dess heterogenitet (Wilson et al., 2008, s. 

16), kan det vara att konsumenter värdesätter informationen de erhåller från 

träningsanläggningars hemsidor högre. Detta därför att informationen som erhålls från en 

hemsida är konstant och inte beroende på tolkningen från personen som lägger fram 

informationen. Resultatet visar också på att konsumenter väljer att söka information till 

högre grad från hemsidor än från personer i dess närhet (se tabell 8, bilaga 3) vilket 

indikerar att det kan var på det viset att heterogeniteten inte har påverkat beslutet för 

konsumenterna. 

Ytterligare styrker de värdefaktorerna som konsumenterna ansåg viktigast indikationen att 

heterogeniteten troligtvis inte har påverkat Umeå konsumenternas beslut alltför mycket. 

Avståndet från bostaden, alltså lokaliseringen av träningsanläggningen och priset påverkade 

konsumenternas val mest (se figur 10, s. 39) detta är faktorer som konsumenterna lätt kan 

erhålla från träningsanläggningarnas hemsidor eller från personer i närheten och som är 

mycket konkreta fysiska attribut. Eftersom träningsanläggningen ligger där den ligger och 

de oftast har fasta prislistor. Även om en närastående person berättar om vart anläggningen 

är lokaliserad är det fortfarande konsumenten själv som kommer att bedöma avståndet från 

hemmet. 

Då många väljer att söka information via träningsanläggningarnas hemsidor kan vi även 

diskutera kostnader för att söka information. Hauser et al. (1993, s. 453) menar att 

kostnader är tiden det tar att söka mer information, och om värdet av informationen 

överträffar kostnader kommer konsumenten att fortsätta söka. Om vi jämför deras slutsatser 

med resultatet kommer det förmodligen kosta mindre tid för konsumenten att söka 

informationen via hemsidor än att söka informationen via reklam eller personer de känner. 

Således är värdet av informationen som de får via exempelvis reklam inte är tillräckligt 
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värdefull att lägga sin tid på vilket leder till att den informationen inte har påverkat 

konsumenterna i valet av träningsanläggning. 

7.2 Utvärdering av alternativ 
Engel et al. (1968, s. 422) menar att alla beslut som fattas ska vara rationella och all 

tillgänglig information ska samlas in och utvärderas. Medan Allen (2002, s. 522) menar att 

konsumenter kan komma fram till beslut endast genom en magkänsla och Bruner II och 

Pomazal (1974-1975) hävdar även de att konsumenter gör impulsköp och tar snabba beslut. 

Vidare argumenterar Lurie (2004, s. 482) för att konsumenter blir mer selektiva i sin 

beslutsprocess med fler alternativ att tillgå. Också Mick et al. (2004, s. 209-210) påstår att 

konsumenter ibland väljer att utvärdera endast en del av informationen de finner. 

Således ser vi på resultatet i vår studie att konsumenter har varit selektiva i sin 

utvärderingsprocess. Detta menar vi på grund av att de flesta konsumenterna i vår studie 

säger att deras beslut inte påverkades av reklam överhuvudtaget (se figur 9, s. 38) alltså har 

de valt ut specifika källor att utvärdera. Skulle de ha tagit helt rationella beslut hade alla 

källor påverkat beslutet. 

Enligt Grönroos (2009, s. 181) kan ett företag stärka sin tjänst genom olika värdehöjande 

tjänster. Också Bertini et al. (2009, s. 26) påstår att olika tillbehör kan generera ett ökat 

värde på en produkt. De påpekar att det är viktigt för att värdet ska öka att de olika 

tillbehören är väl förknippade med kärnprodukten. I vår undersökning visade resultatet att 

om det på anläggningen fanns valmöjligheter till olika former av träning, alltså utbudet, 

påverkade konsumentens beslut att välja träningsanläggning mer än om det fanns 

bastu/bubbelpool/spa. (se tabell 10, bilaga 3) Då kärtjänsten är att träna skulle vi vilja påstå 

att just valmöjligheterna till olika former av träning är mer förknippat med kärntjänsten än 

att det finns bastu/bubbelpool/spa. 

Opåtagligheten, det vill säga att konsumenterna inte kan pröva på tjänsten innan de köper 

den (Shostack, 1977, s. 74) kan vi fundera över om det har stor betydelse för konsumenter 

när de ska välja träningsanläggning. De faktorerna som påverkade konsumenternas val mest 

var avstånd, pris och utbud (se figur 10, s. 39). Avstånd och pris kan vi påpeka är faktorer 

som inte påverkas av opåtagligheten. Konsumenterna behöver inte prova 

träningsanläggningen för att veta vilket pris det är eller vilket avstånd det är från bostaden. 

De kan ta reda på det innan valet av anläggning. Vidare påverkas inte heller utbudet av 

opåtagligheten när det gäller val av träningsanläggning. Det grundar vi på det faktum att 

genom information på hemsidor kan de lätt ta reda på vilka valmöjligheter de har till 

träning i form av maskiner, instruktörer gruppträningspass, sjukgymnaster och personliga 

tränare med mera som finns på just den anläggningen. Alltså är de värdehöjande tjänsterna 

som har påverkat konsumenterna i deras beslutsprocess mycket lika de fysiska attribut som 

går att utvärdera innan tjänsten är konsumerad. Oskiljaktigheten att tjänster produceras och 

konsumeras samtidigt (Regan, 1963, s. 57) gör att det kan bli svårt att få fram ytterligare 

information om tjänsten innan den har konsumerats. Dock är detta inget som påverkat 

konsumenterna i vår studie särskilt mycket eftersom de utvärderat de mer fysiska attributen. 
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Förstörbarheten innebär att det inte är möjligt att lagra en tjänst (Bessom & Jacksson, 1975, 

s. 76). För att till viss del överkomma att tjänster inte går att lagra skulle 

träningsanläggningarna kunna ha öppet dygnet runt. Då slipper konsumenten att anpassa sin 

träning eller rent av att gå miste om träningen på grund av anläggningens öppettider och 

kan istället utnyttja den när tid finns. Anledningen till att vi menar endast till en viss del är 

det faktum att om konsumenten inte tränar en dag kan de fortfarande inte spara den dagen 

till nästa dag utan då är den försummad. Dock visar studien att faktorerna öppet dygnet runt 

sätts i relation till att träningsanläggningen har öppet årets alla dagar tycker konsumenterna 

att det är viktigare att det är öppet årets alla dagar (se tabell 10, bilaga 3). 

7.3 Köpprocess 
En av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till i köpprocessen är butikens image. De 

avgörande faktorerna för butikens image är pris, reklam/annonsering, produkt, servicemix, 

personalen, omgivningen samt de andra konsumenterna. (Engel et al., s. 454) Också Doyle 

och Fenwick (1974-1975, s. 39) menar att en butiks image beror på hur konsumenter 

uppfattar priser, produkt mixen (variation av varor), kvalitet och omgivningen (i form av 

anläggning och parkering). Nickel och Wertheimer (1979, s. 71-74) hittade att pris, 

lokalisering, omgivningen i butiken och personalens service påverkade val av apotek. 

fortsättningsvis påvisar Thompson (1967, s. 17-18) i sin studie att pris, kvalitet på 

produkterna, personalens service och bekvämligheten till hemmet var faktorer som 

påverkade val av stormarknad. Rao (1969, s. 322-323) förklarar att pris, lokalisering, och 

service kommer påverka val. Även Ravald och Grönroos (1996, s. 23) menar att 

relationerna mellan personalen och konsumenterna kommer att påverka hur företaget 

värdesätts. Vi har som tidigare nämnts likställt alla dessa faktorer med värdehöjande 

tjänster.  

I vår studie när konsumenter ska välja träningsanläggning är det avståndet till hemmet 

alltså lokaliseringen, priset och utbudet som påverkat beslutet mest (se tabell 10, bilaga 3). 

Dock menar vi att dessa faktorer även om de är värdehöjande för tjänsten skulle kunna vara 

relativt lika gällande olika anläggningar. De faktorer som vi hävdar kommer att avgöra 

valet av träningsanläggning, om det inte finns några markanta skillnader mellan 

alternativen gällande avstånd, pris och utbud är alltså; personalens bemötande eller 

relationerna, lokalerna, bastu/bubbelpool/spa samt att det är öppet årets alla dagar. 

Genom att minska uppoffringarna eller öka fördelarna för konsumenten kan företag också 

skapa värde för konsumenter (Ravald & Grönroos, 1996, s. 25-26). Två av de avgörande 

faktorerna för val av träningsanläggning bastu/bubbelpool/spa samt att ha öppet 

anläggningen årets alla dagar kan argumenteras för är att minska uppoffringar eller öka 

fördelar. Bastu, bubbelpool eller spa kan öka konsumentens fördelar. Detta eftersom 

konsumenten har flera olika alternativ på samma ställe och inte behöver spendera tid på att 

leta kan värdet öka. Vidare till att det är öppet årets alla dagar det kan resultera i att minska 

uppoffringarna för konsumenten på så sätt att de kan träna alla dagar de är lediga och de 

behöver aldrig fundera över om det är öppet eller inte och lägga tid på att ta reda på den 

informationen.  

Således kommer konsumenter när de väljer träningsanläggning att påverkas av de 

faktorerna som genererar mest värde för dem. De faktorer som frambringar värde för 
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konsumenter menar Dees et al., (2010, s 177-179) kommer att skiljas åt beroende på vem 

det är som ska ta beslutet. Det är något som styrks genom vår studie då även om resultatet 

åskådliggör att det är vissa faktorer som är viktigast för vissa men som enligt studien har 

påverkat besluten minst. Åtminstone en respondent har menat att alla värdehöjande tjänster 

är viktigast eller mycket viktiga samtidigt som minst en har menat att alla inte är viktiga. 

(se tabell 12, bilaga 3) Eftersom vi hittar att faktorerna värderas olika kan ett företag aldrig 

tillfredställa alla konsumenter och få de att välja deras anläggning. 
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8 Teoretiskt bidrag och slutsatser 
Avslutningsvis finner vi i vår studie att konsumenter söker information från externa 

informationskällor och att de värdesätter informationen de erhåller olika. Informationen 

från hemsidor genererar mer värde än information från reklam och personer i dennes 

närhet. När konsumenter i Umeå söker information om träningsanläggningar använder 

de information från mer än en källa. Den komplexitet som heterogeniteten skapar, det vill 

säga att informationen kan skiljas på grund av till exempel konsumenters uppfattning menar 

vi inte har påverkat beslutet. Detta eftersom informationen från hemsidor var den källa som 

värdesätts mest och då har inte någon annans uppfattning påverkat informationen utan 

konsumenten har själv skapat sig en egen uppfattning. 

När konsumenterna i Umeå ska utvärdera alternativen av träningsanläggningar påstår vi att 

de är selektiva i sin utvärdering och att de inte kommer att utvärdera alla alternativ. Men de 

väljer dock att utvärdera den informationen de finner värde i och går inte endast på en 

magkänsla. De värdehöjande tjänsterna som är mer förknippade till kärntjänsten påverkade 

beslutet mer än de som var mindre förknippade till den. Vidare har inte tjänsters 

opåtaglighet påverkat utvärderingen av alternativen. De värdehöjande tjänsterna som 

påverkade utvärderingen mest var avståndet från bostaden till träningsanläggningen, priset 

samt utbudet. Teorierna kring att det är de fysiska attributen som kommer att hjälpa 

konsumenten i beslutsprocessen gäller även för tjänster då vi menar att de tre värdehöjande 

tjänsterna som på verkade mest är saker som konsumenterna faktiskt kan se innan de har 

konsumera tjänsten. Inte heller förstörbarheten påverkade utvärderingen. Vi menar att om 

träningsanläggningen skulle ha öppet dygnet runt skulle konsumenterna inte behöva oroa 

sig för att de inte kan spara tjänsten. Men det var inte viktigt för konsumenten i relation till 

de andra värdehöjande tjänsterna att det var öppet dygnet runt varav vi kom fram till denna 

slutsats. 

Köpet kommer alltså mest att bero på avstånd från boendet, priset och utbudet. Om det 

däremot inte skulle finnas någon markant skillnad mellan dessa kommer köpet att påverkas 

av andra värdehöjande faktorer. Dessa är personalens bemötande, lokalerna, om det finns 

bastu, bubbelpool eller spa samt att det är öppet årets alla dagar. Fortsättningsvis menar vi 

även att värde för konsumenten kommer att bero på de fördelarna de känner att de 

värdehöjande tjänsterna genererar. Men också beroende på minskade uppoffringar som de 

värdehöjande tjänsterna skapar. Dock kan vi även konstatera att alla personer är olika, 

vilket leder till att alla aldrig kommer att välja samma träningsanläggning eftersom olika 

faktorer skapar värde för olika konsumenter. Men det vi kan påvisa med detta arbete är att 

vissa faktorer är viktigare än andra för de flesta konsumenterna i Umeå.  

Slutligen visar sig att konsumenterna i fattar beslut genom att leta efter information i olika 

externa informationskällor. Dessa källor värderas även olika där hemsidor värderas högst. 

När alternativen ska utvärderas är konsumenterna selektiva de utvärderar inte alla 

alternativ. De värdehöjande tjänsterna som är förknippade med kärntjänsten påverkar 

konsumenterna mer. De värdehöjande tjänsterna som påverkar beslutet mest är; avstånd till 

bostaden, priset och utbudet. Konsumenterna kommer till sist, om de föregående 

värdehöjande tjänsterna inte skiljer sig åt markant, att grunda sina beslut på personalens 

bemötande, lokalerna, om det finns bastu, bubbelpool eller spa samt att det är öppet årets 

alla dagar. Opåtagligheten, oskiljaktigheten, förstörbarheten och heterogeniteten har inte en 
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stor roll för konsumenterna när de ska besluta om val av träningsanläggning. Men detta 

menar vi kan vara helt annorlunda om vi skulle undersöka en annan tjänst än 

träningsanläggningar. 

8.1 Rekommendationer till företag 
Rekommendationerna för nyetableringar av träningsanläggningar blir således att fokusera 

på ett pris som motsvarar konsumenternas förväntningar. Lokaliseringen av 

träningsanläggningen bör vara i närheten av dem som finns i målgruppen och 

marknadsföringen ska rikta sig till de i det närliggande området. Att fokusera på 

konsumenter som inte finns i närheten kommer förmodligen inte resultera i några 

förtjänster. Ytterligare rekommenderar vi att träningsanläggningen har en väl uppdaterad, 

lätt förståelig och attraktiv hemsida eftersom konsumenterna värdesätter den högre som 

informationskälla än reklam. Om anläggningen väljer att ha reklam av olika orsaker menar 

vi att reklamen som går ut ska vara riktad till de personerna som finns i närområdet men 

även att fokus där ska ligga på vilket utbud de erbjuder och priset eftersom dessa påverkar 

utvärderingen av anläggningar mest. 

Det är alltså viktigt att visa vilket utbud som finns tillgängligt på anläggningen för att 

konsumenterna ska veta vad de kan förvänta sig när de kommer till just den anläggningen. 

För konsumenterna är det A och O att de vet vilka valmöjligheter de har till träning. När det 

kommer till att locka studenter behöver träningsanläggningar inte bry sig om bilparkering, 

möjligtvis att det finns bra cykelparkering är viktigt. Vidare kan vi konstatera att det är 

viktigt att dessa rekommendationer endast skulle vara kompatibla för träningsanläggningar 

i städer med mycket studenter och/eller unga personer eftersom det är de som har svarat på 

vår undersökning.  

Att ha öppet årets alla dagar är något som kan vara ett bra dragplåster för att locka till sig 

konsumenter till anläggningen då det ansågs vara viktigare än att det är öppet dygnet runt. 

Men som vi tidigare nämnde kan det vara för att det ställdes i relation till att ha öppet 

dygnet runt. Vi rekommenderar att om anläggningen har öppet årets alla dagar att trycka på 

det i marknadsföringen men även att trycka på att de har öppet dygnet runt om det är något 

som finns i deras erbjudande. 

Slutligen rekommenderar vi till nyetableringar av träningsanläggningar att ha ett 

fördelaktigt pris, en lokalisering nära målgruppen och med en marknadsföring av 

valmöjligheterna till olika träning. För att ytterligare skapa värde öka sina öppettider till 

årets alla dagar och möjligtvis dygnet runt. Men även att ha personal som ger kunderna ett 

bra bemötande kommer att vara fördelaktigt för träningsanläggningar. Vi anser att våra 

slutsatser och rekommendationer är giltiga i Umeå där studien har genomförts men även att 

våra rekommendationer kan vara tillämpbara på andra städer om de har någorlunda 

liknande demografisk struktur som Umeå. 

8.2 Förslag till fortsatt forskning 
Av den orsaken att respondenterna i vår undersökning visade sig vara relativt homogena, då 

en mycket stor del var unga studenter. Skulle det lämpa sig att ytterligare undersöka på 

vilka grunder konsumenter tar beslut när de ska välja träningsanläggning i en annan stad. 

Nästa steg borde alltså vara en replikation av studien i en lämplig ort men en relativt olik 
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sammansättning av befolkning jämfört med Umeå. Vidare för att kunna göra studien än mer 

generaliserbar skulle en nationell studie även vara lämplig. 

Denna studie kommer fram till att teorierna som vi undersökt för val av produkter är 

överförbara till tjänster. Med den utgångspunkten skulle det även vara av intresse att 

undersöka en annan sorts tjänst för att identifiera om det existerar skillnader mellan olika 

tjänster. 
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9 Diskussion 
Även om konsumenterna menar att reklam från träningsanläggningarna inte påverkat deras 

beslut vid val av träningsanläggning (se figur 9, s. 39) kan vi diskutera om det ändå kan 

vara på det sättet att reklam från träningsanläggningar till en viss del påverkat 

konsumenterna. Sättet som konsumenterna blivit påverkade på kan vara genom exempelvis 

en kort reklamsnutt på lokal tv, en banner bak på en buss, affischer i busskurer eller en 

annons i lokaltidningen. Träningsanläggningar kan också ansvara över eller sponsra olika 

events och genom dessa events sända reklam/budskap till konsumenter exempelvis genom 

att ha företagens logga synlig på affischer, banderoller och så vidare. Detta menar vi kan 

vara reklam som konsumenter ser men inte reflekterar över. Konsumenten samlar 

omedvetet upp reklam när de exempelvis ser ett företags logga och när konsumenten 

senare leta efter en träningsanläggning har de omedvetet med sig dessa bilder (loggor) i 

minnet och använder dessa för att ta sitt beslut. Vi menar att konsumenten kan ha blivit 

påverkad av reklam, men att de är omedvetna om detta.  Precis som med reklam menar vi 

att konsumenterna omedvetet kan ha blivit påverkade av personer i dess närhet. Till 

exempel kan konsumenterna ha diskuterat med en person i närheten om 

träningsanläggningar eller bara ha hört genom rykten att en specifik träningsanläggning är 

bra. Detta kan sedan vara något som omedvetet dyker upp i konsumentens hjärna när den 

ska söka information om träningsanläggningar och de har då ofrivilligt blivit påverkade av 

andra. På så sätt menar vi att både reklam och personer i närheten ännu mer än vad 

konsumenterna i undersökningen vill påstå, omedvetet kan ha betydelse för 

konsumenternas beslut vid val av träningsanläggning. 

Varför konsumenterna väljer att hämta information från träningsanläggningarnas hemsidor 

i högre grad än vad de hämtar in information från personer i dess närhet tror vi kan ha att 

göra med att konsumenterna inser att information de får från personer i dess närhet inte är 

objektiv, den är påverkad av andra och hur någon uppfattar en tjänst kan skilja sig från 

person till person. Genom informationen på hemsidorna kan konsumenten bilda sig en egen 

uppfattning.  

Fortsättningsvis då avståndet var det som påverkade konsumenterna mest när det kommer 

till att fatta beslutet vid val av träningsanläggning menar vi att det skulle kunna kopplas till 

att konsumenterna använder sig av intern informationssökning. Vi menar att 

konsumenterna använder sig av intern informationssökning för att uppskatta avståndet till 

en viss plats. Genom hemsidan kan konsumenten ta reda på vart träningsanläggningen är 

lokaliserad och sedan från minnet uppskatta ungefär hur långt det är från bostaden. Detta 

har vi i denna studie inga belägg för men tycker ändå att det är värt att diskutera eftersom 

teorierna menar att vi söker både interna och externa informationskällor. Baserat på det 

faktum att konsumenten rimligtvis bör jämföra information med det som den redan vet, tror 

vi att konsumenter alltid använder intern informationssökning när de skall fatta beslut.   

Tjänsten träning skiljer sig från andra tjänster, om vi jämför med exempelvis en 

frisersalong när det kommer till att tjänster är opåtagliga. Många träningsanläggningar 

erbjuder konsumenter att prova anläggningen en gång gratis för att konsumenten enklare 

skall kunna bestämma sig för ett köp eller inte. Om konsumenten har haft möjlighet 

att prövat anläggningen en gång har de även möjlighet att ångra sig och inte genomföra 

köpet. Det går alltså helt emot teorierna om tjänsters opåtaglighet. Baserat på detta tror vi 
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att opåtagligheten kan ha påverkat konsumenter mindre än vad det skulle gjort vid andra 

sorters tjänster även om vi inte vet om konsumenterna i studien har provat tjänsten innan de 

fattade sitt beslut. 

När konsumenterna ska utvärdera alternativen de funnit i informationsprocessen kan det 

ibland bli svårare att utvärdera tjänster än om det vore en produkt. Detta beroende på 

oskiljaktigheten, att en tjänst många gånger produceras och konsumeras samtidigt (Regan, 

1963, s. 57). Om vi diskuterar hur de faktorer som skapar mest värde för konsumenterna 

vid beslut av träningsanläggning, det vill säga avstånd, pris och utbud (se figur 8, s. 34) har 

påverkats av oskiljaktigheten, vill vi påstå att de inte har påverkats nämnvärt. Om vi börjar 

med att diskutera avståndet till träningsanläggningen och priset. Dessa två faktorer har 

inget med oskiljaktigheten att göra eftersom de är faktorer som inte påverkas av att 

produktionen och konsumtionen av träningen sker samtidigt. Avstånd från bostaden och 

priset är ingenting som är producerat innan valet av träningsanläggning. Detta då 

anläggningen har en fast lokal och ett fast pris som de har bestämt. Utbudet skiljer sig 

däremot från de tidigare två nämnda faktorerna då konsumenterna innan val av 

träningsanläggning kan utvärdera vilket utbud som finns, således kan de utvärdera 

kvaliteten av hur många och vilka valmöjligheter som finns i träningsanläggningens utbud. 

Men det är först efter träningen tillsammans med maskiner, instruktörer etcetera, alltså 

konsumtionen och produktionen samtidig som konsumenterna kan utvärdera kvaliteten 

utbudet som finns. Det är således själva träningen som kommer att produceras och 

konsumeras samtidigt och det kan komma att påverka hur konsumenten fattar beslut.  

Om vi sätter oskiljaktigheten i kontext till opåtagligheten och tar hänsyn till det faktum att 

vissa träningsanläggningar låter sina konsumenter prova anläggningens utbud innan 

konsumenten skall fatta sitt beslut, vilket medför att opåtagligheten inte existerar. Detta 

låter även konsumenten överkomma problemet med oskiljaktigheten eftersom de även om 

de under produktionen tillsammans med konsumtionen inte gillar träningen på den 

anläggning de provat, har de möjlighet att efter provet välja en annan träningsanläggning. 

Vi menar att detta inte är möjligt för alla tjänster och tror att resultatet angående 

konsumenters beslutsfattande troligtvis kommer skilja sig beroende på vad det är för tjänst 

beslutet gäller.  

Vi finner ingenting genom vår studie som stödjer att utvärderingsprocessen skiljer sig 

mellan hur konsumenter utvärderar produkter som tidigare forskare beskrivit och hur 

konsumenterna utvärderar tjänsten träningsanläggningar. Trots det faktum att tjänster borde 

vara mer komplicerade på grund av opåtagligheten, oskiljaktigheten och förstörbarheten. 

Men vi menar att det rimligtvis beror på vilken typ av tjänst det är som skall utvärderas. 
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 10 Sanningskriterier 
När en studie som vår har gjorts måste vi undersöka om resultaten vi har kommit fram till 

är korrekta, vilket denna del avser att göra. 

10.1 Reliabilitet 
Att mäta reliabilitet handlar om att undersöka hur pålitliga de begreppen som har använts i 

enkäten är. För att mäta på hur de olika faktorerna har påverkat respondenterna i dennes 

beslutsfattande har vi kontrollerat den interna reliabiliteten. När undersökningar använder 

sig av flerindikationsmått som vi har i vår enkät finns det en risk för att de inte har samband 

mellan varandra därför är det viktigt att granska på den interna reliabiliteten (Bryman & 

Bell, 2005, s. 94-95) För att mäta interna reliabiliteten används måttet cronbach´s alpha, 

koefficienten som fås ska enligt Bryman och Bell (2005, s. 95) vara 0,8, men de beskriver 

även att i vissa studier har de varit nöjda med en koefficient som ligger runt 0,7. 

Den interna reliabiliteten mellan fråga 4 till fråga 17 har vi mätt med cronbach´s alpha och 

dessa frågor har en reliabilitet på 0,651. Denna siffra visar att vi kan med 65, 1 % säkerhet 

säga att en variabel kan förklaras med en annan variabel. Därför menar vi att trots att vi fick 

0,651 att det är ett bra reliabilitetsmått. (Se tabell 13, bilaga 3) Detta visa på att vi i vår om 

vi har slumpmässiga fel, att dessa är små, det är viktigt för att kunna få samma resultat vid 

liknande studier (Ejlertsson, 1996, s. 86). 

Vidare är det tvunget att en studie har en hög reliabilitet för att validiteten också ska vara 

det (Dahmström, 2011, s. 369), eftersom reliabilitet i vår studie är relativt hög kommer vi 

kunna fortsätta att också undersöka validiteten. 

10.2 Validitet 
Med validitet menas att undersöka om enkäten verkligen mäter det som avses att mäta med 

de frågor som ställt i enkäten, det finns flera olika validitetsmått (Dahmström, 2011, s. 73; 

Bryman & Bell, 2005, s. 95; Ejlertsson, 1996, s. 86). Att mäta hur väl frågorna faktiska 

frågar det som de ska har vi i vår enkät bland annat för att mäta hur lokalens utformning är, 

så kallat “operationaliserat” frågan (Dahmström, 2011, s. 73). Detta genom att istället fråga 

om nyrenoverade lokaler påverkade valet eller om lokalen storlek påverkade valet (se 

bilaga 1). Detta har även gjorts med ytterligare frågor för att öka validiteten. 

Ytterligare kan validiteten delas upp i flera olika former. I vår studie har vi mätt 

ytvaliditeten genom de testpersonerna som besvarade enkäten innan den gavs ut (Bryman & 

Bell, 2005, s. 96). De fick efter att de svarade på enkäten frågor på vad de trodde att vi ville 

mäta. Deras intuitiva svar stämde på de flesta överens med det vi avsåg att mäta och på de 

frågor där svaren inte överensstämde valde vi att förändra och fick samhåll från samma 

personer. 

10.3 Generaliserbarhet 
I denna studie har vi valt att göra ett urval av de personer i Umeå som är medlemmar på en 

träningsanläggning. Då vårt syfte är att enbart komma med rekommendationer för 

nyetableringar av andra träningsanläggningar anser vi att vi kan generalisera resultatet. 

Enligt Bryman och Bell (2005, s. 101) kan enbart resultatet generalisera till den 
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populationen som har blivit undersökt. Alltså kan vi generalisera resultatet till 

nyetableringar av träningsanläggningar i Umeå. 

Även om det är på det sättet att vi endast kan generalisera resultat i Umeå kan resultatet 

fortfarande vara intressant för andra träningsanläggningar då det handlar om hur de har 

upplevt hur olika faktorer har påverkat dem vid beslutet gällande val av träningsanläggning. 

Andra anläggningar kan använda rekommendationerna för att se om de uppfyller det som 

ansågs viktigast då de kan tänka sig att det fortfarande är viktigt för många men inte alla 

konsumenter. Vidare menar vi att resultatet främst blir mest intressant för andra städer där 

det finns många studenter eftersom den största delen av våra respondenter hade det som 

anställningsform. Det kan tänka sig att resultatet skulle kunna stämma mer överens på 

sådana städer än jämfört med städer där det är mindre studenter. Alltså är det helt upp till 

andra träningsanläggningar i andra städer att besluta om de anser resultatet vara 

generaliserbart för dem, och om de vill använda sig av våra rekommendationer. 

10.4 Replikation 
Då vår enkätundersökning är starkt grundad i teoretiska utgångspunkter menar vi att våra 

egna värderingar inte har haft en påverkan på resultatet. Samarbetet med StepIn24 har inte 

heller påverkat våra resultat då de inte varit en del av studien genomgående utan de 

kommer endast att få en presentation av resultaten efter att studien är klar. Ytterligare har vi 

en grundlig genomgång av tillvägagångssättet av undersökningen. Där igenom att vi har en 

objektivitet i studien som visar på att studien kommer att kunna replikeras. (Bryman & 

Bell, 2005, s. 102) Även om det är svårt att hålla en studie helt objektiv ifrån sina 

värderingar är det ändå något som vi medvetet har eftersträvat, möjligen har vi omedvetet i 

vissa delar satt vår egen prägel på studien.  

Vid en replikation av denna studie skulle vi ändå rekommendera att se över enkäten och 

göra ändringar på de frågor vi kritiserar som inte finns med i enkäten. Samt den frågan om 

reklam som vi skulle vilja ändra. (se 5.4 kritik, s. 32) Vi menar att det skulle styrka studien 

och hjälpa till att ytterligare argumentera kring problemformuleringen.  

För att öka generaliserbarheten för studien skulle vidare en replikation av studien kunna 

göra där ytterligare en urvalsfråga läggs till (Bryman & Bell, 2005, s. 102) för att få bort de 

som är studenter. Och bara kolla på de som har de andra anställningsformerna. 
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Bilaga 1- Enkäten 

Sida 1 av 3 
 

Hur konsumenter tar beslut när de väljer träningsanläggning? 
 

Vi behöver din hjälp! 

Vi är två studenter som läser på Handelshögskolan i Umeå. Vi läser vårt sista år på civilekonomprogrammet och 
skriver just nu vårt examensarbete. Vi behöver din hjälp för att undersöka hur konsumenter tar beslut när de 
väljer träningsanläggning. 

Vi är väldigt tacksamma för att du tar dig tid och hjälper oss. Enkäten består av 22 frågor och tar ungefär 5 min 
att genomföra.  Dina svar kommer att vara anonyma och behandlas konfidentiellt. 
 
 
 
Tack så mycket! 
Cecilia Nyström och Per Lindblom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bilaga 1- Enkäten 

Sida 2 av 3 
 

Var snäll och läs noga. Om det är något du undrar över fråga! 
 
Om du svarat ja på de tre följande frågorna, vänligen fullfölj enkäten. Om du har svarat nej på någon 
tackar vi för ditt intresse. 

  
1.  Tränar du på en träningsanläggning? 
 

___  Ja     ___ Nej 

2.  Är du folkbokförd i Umeå kommun?  
 

___  Ja     ___ Nej 

3.  Har du fyllt 18 år?  ___  Ja     ___ Nej 
 

På en skala mellan 1-7, ringa in en siffra hur du känner inför 
följande påståenden.  
 
 
4. Valet av träningsanläggning påverkades av personer i min närhet. 

 
 
 
 
Instämmer                        Instämmer   
Inte alls                             helt                                                         
 
 1      2     3     4     5     6     7      

 
 
 
5. Priset påverkade mitt val av träningsanläggning. 

 
 
Instämmer                        Instämmer   
Inte alls                             helt                                                         
 
 1      2     3     4     5     6     7      

 
 
 
6. Avståndet mellan träningsanläggningen och min bostad påverkade mitt 
val. 

 
 
Instämmer                        Instämmer   
Inte alls                             helt                                                         
 
 1      2     3     4     5     6     7      

 
 
 
7. Innan jag valde träningsanläggning sökte jag aktivt information om olika 
träningsanläggningar genom dess hemsidor. 

 
 
Instämmer                        Instämmer   
Inte alls                             helt                                                         
 
 1      2     3     4     5     6     7      

 
 
 
8. Personalens bemötande påverkade mitt val av träningsanläggning. 

 
 
Instämmer                        Instämmer   
Inte alls                             helt                                                         
 
 1      2     3     4     5     6     7      

 
 
 
9. Storleken på träningsanläggningens lokaler påverkade mitt val. 

 
 
Instämmer                        Instämmer   
Inte alls                             helt                                                         
 
 1      2     3     4     5     6     7      

 
 
 
10. Mitt val av träningsanläggning påverkades av valmöjligheterna till olika 
former av träning. 

 
 
Instämmer                        Instämmer   
Inte alls                             helt                                                         
 
 1      2     3     4     5     6     7      

 
 
 
11. Att det fanns parkeringsmöjligheter vid träningsanläggning påverkade 
mitt val. 

 
 
Instämmer                        Instämmer   
Inte alls                             helt                                                         
 
 1      2     3     4     5     6     7      

 
 
 
12. Tillgång till bastu/bubbelpool/spa eller liknande påverkade valet av 
träningsanläggning. 

 
 
Instämmer                        Instämmer   
Inte alls                             helt                                                         
 
 1      2     3     4     5     6     7      

 
 
 
13. Valet av träningsanläggning påverkades av att lokalerna var 
nyrenoverade. 

 
 
Instämmer                        Instämmer   
Inte alls                             helt                                                         
 
 1      2     3     4     5     6     7      
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14. Mitt val påverkades av andra personer som använder 
träningsanläggningen 

Instämmer                        Instämmer   
Inte alls                             helt                                                         
 
 1      2     3     4     5     6     7      

 
 
15. Mitt val av träningsanläggning påverkades av den reklam 
träningsanläggning sänt mig  

 
 
Instämmer                        Instämmer   
Inte alls                             helt                                                         
 
 1      2     3     4     5     6     7      

På en skala mellan 1-7, ringa in en siffra hur viktigt du tycker 
det är. 
 
16. Att träningsanläggningen har öppet dygnet runt är… 

 
 
Inte alls                             Mycket  
viktigt                                 viktigt                                                         
 
 1      2     3     4     5     6     7      

 
17 . Att träningsanläggningen har öppet alla dagar året runt är… 
 

 
Inte alls                             Mycket   
viktigt                                 viktigt                                                         
 
 1      2     3     4     5     6     7      

I nedanstående fråga vänligen rangordna. 
 

 

18. Rangordna från 1 till 8 vilket alternativ som var viktigast vid val av 
träningsanläggning, där 1 är viktigast. (obs. En och samma siffra får  
bara användas en gång):  
 
 
 
 
  
 
 
 
I nedanstående frågor sätt ett kryss för rätt alternativ. Obs. Endast 
ett alternativ per fråga. 
 
19. Vilken anställningsform har du?  
 
  
 
 
 
 

 

20.  Hur tar du dig oftast till träningsanläggningen?  
 
 

 

 

21.  Ungefär hur stor är din inkomst innan skatt per månad?  
 
 

 

 

 

22. Hur gammal är du?  

 

 

23. Vilket kön har du?  

Tack för din medverkan!  

Alternativ Rangordna 

Parkering  

Lokalerna  

Pris   

Närhet  

Utbud  

Personal  

Öppettider  

Bastu/pool/spa  

Alternativ  

Heltidsanställning  

Deltidsanställning  

Timanställning  

Student  

Arbetssökande  

Pensionär  

Bil/motorcykel  

Gå  

Cykel  

Buss  

Moped/Vespa  

0          – 5000  

5 001   – 10 000  

10 001 – 15 000  

15 001 – 20 000  

20 001 – 25 000  

25 001 – 30 000  

30 001 – 35 000  

35 001 +  

 18-27 år  

 28-37 år  

 38-47 år  

 48-57 år  

 58+  

 Man  

 Kvinna  
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Folkmängd efter region, ålder och tid 

  2010 

2480 Umeå   

0 år 1466 

1 år 1475 

2 år 1449 

3 år 1303 

4 år 1382 

5 år 1253 

6 år 1220 

7 år 1215 

8 år 1121 

9 år 1108 

10 år 1075 

11 år 1065 

12 år 1022 

13 år 1155 

14 år 1156 

15 år 1282 

16 år 1418 

17 år 1416 

18 år 1603 

19 år 1976 

20 år 2268 

21 år 2447 

22 år 2557 

23 år 2501 

24 år 2456 

25 år 2410 

26 år 2256 

27 år 2027 

28 år 2004 

29 år 1870 

30 år 1775 

31 år 1652 

32 år 1629 

33 år 1638 

34 år 1529 

35 år 1634 

36 år 1621 

37 år 1524 

38 år 1549 

39 år 1407 

40 år 1470 
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41 år 1445 

42 år 1476 

43 år 1570 

44 år 1544 

45 år 1562 

46 år 1488 

47 år 1362 

48 år 1251 

49 år 1263 

50 år 1258 

51 år 1308 

52 år 1354 

53 år 1306 

54 år 1307 

55 år 1278 

56 år 1230 

57 år 1304 

58 år 1265 

59 år 1207 

60 år 1319 

61 år 1444 

62 år 1339 

63 år 1292 

64 år 1324 

65 år 1263 

66 år 1202 

67 år 1140 

68 år 994 

69 år 813 

70 år 835 

71 år 826 

72 år 737 

73 år 753 

74 år 704 

75 år 680 

76 år 630 

77 år 582 

78 år 575 

79 år 515 

80 år 520 

81 år 494 

82 år 447 

83 år 432 

84 år 400 
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85 år 364 

86 år 315 

87 år 310 

88 år 213 

89 år 217 

90 år 174 

91 år 123 

92 år 89 

93 år 64 

94 år 59 

95 år 51 

96 år 26 

97 år 22 

98 år 9 

99 år 3 

100+ år 12 

Viktiga fotnoter:  

 

Uppgifterna avser förhållandena den 31 december för valt/valda år enligt den regionala indelning som gäller den 1 januari året efter. 

  

 

Folkmängd totalt = 115 473 

Folkmängd 18-27 år = 22 510 

Folkmängd 58 år och uppåt = 25 783 

Folkmängd från 18 år och uppåt = 94 308 

Procentuellt hur många är 18-27 år utifrån målpopulationen: 22 510/94 308  23,9% 

Procentuellt hur många är 58 år och uppåt utifrån målpopulationen: 25 783/94 308  27,4% 
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Resultattabeller 

Tabell 1 – Frekvenstabell över åldersfördelningen med procent 

 

x22 Ålder 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18-27 167 55.7 56.2 56.2 

28-37 67 22.3 22.6 78.8 

38-47 30 10.0 10.1 88.9 

48-57 23 7.7 7.7 96.6 

58+ 10 3.3 3.4 100.0 

Total 297 99.0 100.0  

Missing System 3 1.0   

Total 300 100.0   

 

Tabell 2 – Frekvenstabell på de olika anställningsformerna med procent 

 

x19 Anställningsform 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Heltid 78 26.0 26.1 26.1 

Deltid 20 6.7 6.7 32.8 

Timanställd 20 6.7 6.7 39.5 

Student 170 56.7 56.9 96.3 

Arbetssökande 9 3.0 3.0 99.3 

Pensionär 2 .7 .7 100.0 

Total 299 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

Total 300 100.0   
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Tabell 3 – Frekvenstabell över transportmedel med procent 

x20 Transport 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Bil/Motorcykel 39 13.0 13.1 13.1 

Gå 155 51.7 52.2 65.3 

Cykel 94 31.3 31.6 97.0 

buss 9 3.0 3.0 100.0 

Total 297 99.0 100.0  

Missing System 3 1.0   

Total 300 100.0   

 

Tabell 4 – Frekvenstabell på inkomstfördelningen 

x21 Inkomst 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-5000 2 .7 .7 .7 

5001-10 000 178 59.3 60.8 61.4 

10 001-15 000 12 4.0 4.1 65.5 

15 001- 20 000 50 16.7 17.1 82.6 

20 001- 25 000 44 14.7 15.0 97.6 

25 001- 30 000 7 2.3 2.4 100.0 

Total 293 97.7 100.0  

Missing System 7 2.3   

Total 300 100.0   

 

Tabell 5 – Frekvenstabell på fördelningen mellan könen 

x23 Kön 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Man 177 59.0 59.4 59.4 

Kvinna 121 40.3 40.6 100.0 

Total 298 99.3 100.0  

Missing System 2 .7   

Total 300 100.0   
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Tabell 6 – Frekvenstabell över hur respondenterna har sökt information via 

träningsanläggningarnas hemsidor 

x7 Informationssökning 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 4 1.3 1.3 1.3 

2.00 9 3.0 3.0 4.3 

3.00 34 11.3 11.4 15.7 

4.00 134 44.7 44.8 60.5 

5.00 62 20.7 20.7 81.3 

6.00 17 5.7 5.7 87.0 

7.00 39 13.0 13.0 100.0 

Total 299 99.7 100.0  

Missing System 1 .3   

Total 300 100.0   

 
 

Tabell 7 – Frekvenstabell över hur respondenterna har påverkats av reklam 

x15 Reklam 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 244 81.3 81.3 81.3 

2.00 20 6.7 6.7 88.0 

3.00 6 2.0 2.0 90.0 

4.00 14 4.7 4.7 94.7 

5.00 10 3.3 3.3 98.0 

6.00 4 1.3 1.3 99.3 

7.00 2 .7 .7 100.0 

Total 300 100.0 100.0  
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Tabell 8 – T-test för att undersöka om skillnaden mellan om de påverkas mer av hemsidor 

eller personer i närheten är signifikant på en 95 % signifikansnivå 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

x4 Personer i närhet 39.625 299 .000 3.10000 2.9460 3.2540 

x7 Informationssökning 59.298 298 .000 4.49833 4.3490 4.6476 

 

Tabell 9 – Frekvenstabell över skillnad i hur mycket informationssökning via hemsidorna de 

olika anställningsformerna har sökt 

x7 Informationssökning 

x19 Anställningsform Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Valid 

Heltid 

2.00 3 3.8 3.8 3.8 

3.00 9 11.5 11.5 15.4 

4.00 38 48.7 48.7 64.1 

5.00 11 14.1 14.1 78.2 

6.00 5 6.4 6.4 84.6 

7.00 12 15.4 15.4 100.0 

Total 78 100.0 100.0  

Deltid Valid 2.00 1 5.0 5.0 5.0 

3.00 2 10.0 10.0 15.0 

4.00 10 50.0 50.0 65.0 

5.00 2 10.0 10.0 75.0 

6.00 1 5.0 5.0 80.0 

7.00 4 20.0 20.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Timanställd Valid 2.00 1 5.0 5.0 5.0 

3.00 2 10.0 10.0 15.0 

4.00 10 50.0 50.0 65.0 

5.00 3 15.0 15.0 80.0 

7.00 4 20.0 20.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Student Valid 1.00 4 2.4 2.4 2.4 

2.00 4 2.4 2.4 4.7 

3.00 19 11.2 11.2 16.0 
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4.00 75 44.1 44.4 60.4 

5.00 43 25.3 25.4 85.8 

6.00 9 5.3 5.3 91.1 

7.00 15 8.8 8.9 100.0 

Total 169 99.4 100.0  

Missing System 1 .6   

Total 170 100.0   

Arbetssökande Valid 3.00 2 22.2 22.2 22.2 

4.00 1 11.1 11.1 33.3 

5.00 2 22.2 22.2 55.6 

7.00 4 44.4 44.4 100.0 

Total 9 100.0 100.0  

Pensionär Valid 6.00 2 100.0 100.0 100.0 
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Tabell 10 – T-test för att undersöka om skillnaden i medelvärde hur konsumenter påverkas av 

faktorerna som skapar mervärde är signifikant på en 95 % signifikansnivå 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

x4 Personer i närhet 39.625 299 .000 3.10000 2.9460 3.2540 

x5 Pris 60.493 299 .000 5.57333 5.3920 5.7546 

x6 Avstånd 68.445 299 .000 5.96667 5.7951 6.1382 

x8 Relationer 41.553 297 .000 3.64765 3.4749 3.8204 

x9 Lokalstorlek 35.404 298 .000 3.53512 3.3386 3.7316 

x10 Utbud 41.701 299 .000 4.84000 4.6116 5.0684 

x11 Parkering 24.291 299 .000 1.54000 1.4152 1.6648 

x12 Bastu/bubbelpool/Spa 34.757 298 .000 3.39799 3.2056 3.5904 

x13 Nyrenovering 31.628 299 .000 2.63667 2.4726 2.8007 

x14 Andra konsumenter 34.343 299 .000 2.72333 2.5673 2.8794 

x16 Dygnet runt 32.692 299 .000 2.46667 2.3182 2.6152 

x17 Året runt 37.631 298 .000 4.03344 3.8225 4.2444 

 

Tabell 11 – T-test för att undersöka om skillnaden i medelvärde hur viktigt konsumenter 

tycker faktorerna som skapar mervärde är signifikant på en 95 % signifikansnivå 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

x18a Parkering 161.358 299 .000 7.74667 7.6522 7.8411 

x18b Lokalerna 62.958 299 .000 5.78333 5.6026 5.9641 

x18c Pris 29.949 299 .000 2.81333 2.6285 2.9982 

x18d Avstånd 27.317 299 .000 1.82333 1.6920 1.9547 

x18e Utbud 30.570 299 .000 2.67333 2.5012 2.8454 

x18f Personal 55.392 299 .000 4.66667 4.5009 4.8325 

x18g Öppettider 71.106 299 .000 5.22333 5.0788 5.3679 

x18h Bastu/pool/spa 63.677 299 .000 5.31333 5.1491 5.4775 
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Tabell 12 – Förklara om konsumenter tar beslut på olika sätt, 1 = Viktigast 8 = Minst viktigt 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

x18a Parkering 300 3.00 8.00 7.7467 .83154 

x18b Lokalerna 300 1.00 8.00 5.7833 1.59107 

x18c Pris 300 1.00 8.00 2.8133 1.62706 

x18d Avstånd 300 1.00 7.00 1.8233 1.15610 

x18e Utbud 300 1.00 8.00 2.6733 1.51468 

x18f Personal 300 1.00 8.00 4.6667 1.45922 

x18g Öppettider 300 1.00 8.00 5.2233 1.27234 

x18h Bastu/pool/spa 300 1.00 8.00 5.3133 1.44526 

Valid N (listwise) 300     

 

Tabell 13 - Reliabilitet cronbach´s alpha fråga 4-17 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.615 14 

 

 

 
 


