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1 Indledning

 1.2 fitness dk

1.1 Localization

 1.3 Problemfelt

Localization – eller lokalisation – er et begreb, der spænder vidt. Alt fra ens fysiske lokation til 
kulturel lokation og økonomisk lokation.

På baggrund af min brainstorm1 og refleksioner omkring ordet har jeg valgt at kigge nærmere på 
begrebet geolocation – som er den teknologi, en smartphone bruger til at navigere og position-
ere sig geografisk.

Mit virksomhedsvalg er efterfølgende faldet på fitness dk, hvor jeg vil arbejde med incitamentet 
for, samt konkurrenceelementet ved, at træne sin krop. Dette er baseret på research, der viser, 
at trenden i stigende grad fokuserer på, at man måler sig selv i ens daglige rutiner.2

fitness dk er i dag Danmarks næststørste kommercielle fitnesskæde3 med 41 centre og  
ca. 130.000 medlemmer.4

fitness dk’s mantra og mission er, at medlemmerne får mest ud af deres tid og er så effektive 
som muligt, når de besøger centrene.5  Derudover vejer højtuddannet personale og ekstra-
ydelser som spa, sauna og dampbad samt lækre, eksklusive omgivelser tungt. Deres værdisæt 
er opbygget omkring innovation, nytænkning, kvalitet og knowhow.

På trods af at fitness dk er “underdogs” – i forhold til Fitness World – så er kundeloyaliteten 
blandt virksomhedens medlemmer høj. Denne kundeloyalitet og -tilfredshed skyldes hoved-
sageligt produktkvalitet og imagefaktorer, der ikke er direkte relaterede til kerneproduktet 
(træning).

Dog er forbrugerne i stigende grad opmærksomme på prisniveau vs. produktkvalitet, hvorfor det 
netop er vigtigt for fitness dk i fremtiden fortsat at have et højt niveau af produktudvikling samt 
evnen til konstant at nytænke fitnesskonceptet, således at virksomheden bliver danskernes 
foretrukne fitnesscenter.

1 Bilag 1
2 “Her er ti medie-tendenser”, af Jakob M. Larsen, Berlingske Business
3 “Fitnessåret 2011 bød på store omvæltninger og konsolidering” af Kasper Lund Kirkegaard
4 “Døgnåben fitnesskæde klar til kamp” af Morten Jasper, Berlignske Business
5 Fitness.dk
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2 Problemformulering

Hvordan kan fitness dk øge sin 
markedsposition samt differentiere sig 
fra konkurrenterne via nytænkning og 

innovation af fitnesstræning?

Og hvordan kan fitness dk i højere grad 
engagere, motivere og skabe merværdi 

for medlemmerne via indkorporering 
af localization?
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3 Afgrænsning

4 Metode

Jeg vælger udelukkende at fokusere på udviklingen af og funktionerne i et fitness dk-app samt  
udbyttet og markedsføringen heraf. Derfor afgrænser jeg mig fra alle økonomiske og logistiske 
faktorer i denne forbindelse.

Det overordnede emne localization har jeg indledningsvis beskrevet, og jeg har redegjort for, 
hvordan jeg vil benytte dette i min problemformulering og videre opgave. 

Jeg vil i mit videre forløb benyttet mig af henholdsvis en SWOT-analyse6 og VRIO-analyse7 til 
at konkretisere fitness dk-brandets styrker og uniqueness, samt hvilken værdi produktet tilfører 
medlemmerne. Ydermere vil jeg tage inspiration inden for konceptuel opdagelse8 i forbindelse 
med min konceptudvikling. Elementer fra denne proces finder jeg brugbare for at validere  
konceptet.

Ydermere vil jeg i denne synopsis kort beskrive, hvad det nye app-tiltag og -koncept indbefatter, 
og hvilken merværdi det tilfører fitness dk’s produkt.

Til min præsentation vil jeg via et kreativt og visuelt oplæg fortælle, hvordan ideen vil se ud, og 
hvordan den eksekveres. Her vil jeg videre have fokus på fitness dk’s værdisæt, som vil være 
gennemgående i hele tiltaget. Derudover vil jeg inkludere relevante teorier og metoder i min 
konceptgennemgang.

6 Bilag 2
7 Bilag 3
8 Bilag 4
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5 Idébeskrivelse

6 Afrundning & optakt

Med udgangspunkt i fitness dk’s værdisæt samt tesen om, at produktinnovation er nødvendig 
for fremtidig succes, vil virksomhedens nyeste produkttiltag være et app, der understøtter netop 
disse ting.

Konceptideen går ud på, at fitnesscentrets brugere kan benytte sig af app’et til at kapitalisere 
på deres aktivitet i centrene, samtidig med at de måler og sammenligner sig med venner og 
andre brugere af centrene.

Fra et kundemæssigt perspektiv er det vigtigt for fitness dk, at medlemmerne får mest muligt ud 
af at bruge centrene og derved føler, at de får noget for pengene. Og ud fra et forretningsmæs-
sigt synspunkt er det vigtigt, at medlemmerne forbliver loyale og er faste besøgende i centrene.
Helt konkret får brugerne af app’et mulighed for at udfordre sig selv og hinanden ved at opsætte 
mål for deres træning, hvor der samtidig er et økonomisk incitament forbundet med målet.

App’et vil direkte øge incitamentet og motivationen for at besøge centrene, imødekomme et  
stigende behov for at måle og sammenligne sig med andre og øge opmærksomhedsniveauet 
på de sociale medier. Derudover forbliver fitness dk top-of-mind hos brugerne og fremstår som 
first-movers, nytænkende og innovative.

Mit endelige produkt vil være et app, der forankre sig i fitness dk’s værdisæt og mantra. Ved min 
præsentation vil jeg visuelt og verbalt redegøre for mit produkt samt fremkomme med et svar på 
min problemformulering.
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8 Bilag

•	 Konkurrenceevne
•	 Markedsandel
•	 Stærkt koncept (kvalitet, innovation,  

nytænkning)
•	 Uddannet og kompetencedygtigt  

personale
•	 Markedsdiversifikation
•	 Service
•	 Nyeste udstyr
•	 Stort fokus på wellness
•	 Bred variation i træningsforhold 

(zumba, pilates, spinning, løb, etc.)
•	 Tilbud som børnepasning, ældrehold, 

kvindetræning

•	 Mere fokus på innovation og  
nytænkning

•	 Mere fokus på produktet uden for  
kerneområdet

•	 Højkonjunktur
•	 Markedsvækst
•	 Forbrugertrends (sundhed, måling,  

træning)
•	 Øget opmærksomhed på sundhed i  

medierne og folks bevidsthed

•	 Højere pris end konkurrenter
•	 Færre centre end konkurrenter
•	 Rentabilitet afhængigt af medlemsantal
•	 Service, kvalitet og imagefaktor vs. 

forbrugerforventninger
•	 Markedsandel kan tabes hurtigt
•	 Afkastningsgrad
•	 Renovering- og vedligeholdelses- 

omkostninger

•	 Finanskrise
•	 Nye konkurrenter/tiltag fra eksisterende 

konkurrenter
•	 Stigning i huspriser og -leje
•	 Forbrugertrends (priskrig, pris vs. værdi 

for forbrugeren)
•	 Markedsintensivering

Styrker

SWOT-analyse
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Trusler

Bilag 2
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Konceptuel opdagelse

Kernekompetence Valuable? Rare? Difficult to 
immitate?

Supported by 
organization?

Competitive 
advantage

Pris Ja Nej Nej Nej Forudsætning

Kompetencedygtighed Ja Nej Nej Ja Kvalificerende

Serviceorienteret Ja Nej Nej Ja Kvalificerende

Merværdi i form af ekstraydelser
og fokus på nytænkning/innovation

Ja Ja Ja/nej Ja Vinder

Bilag 4

VRIO-analyse
Bilag 3


