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Gruppetrening og 
medlemslojalitet
Hvordan styrke relasjonen til medlemmer på senteret ditt? 

I 2017 arrangerte vi en undersøkelse blant sentere som har 
gruppetimer på timeplanen. Foredraget tar for seg 
resultatene i tillegg til eksempler på treningssenter med 
stabile og lojale medlemmer. Hva mener de er forklaringen 
på hvorfor medlemmene blir, og hvordan kan hvert enkelt 
senter bli flinkere til å bruke den ressursen gruppetimene er 
for senteret.



Myter om 
gruppetrening

• Gruppetrening gir ikke treningsresultater

• Gruppetrening er ikke kompetanse

• Gruppetrening er avhengig av nyheter

• Gruppetrening gir ikke inntekter



Undersøkelsen om gruppetimer

• 64 treningssentre deltok (500-5000+ medlemmer)

• 88% vil satse på lik linje/mer på gruppetimer for å:
• Øke antall medlemmer
• Skape et godt miljø 
• Variere tilbudet
• Relasjonsbyggende

Paradoks:

• 80% bruker under 50.000,- på kurs og workshops pr år



Quo vadis?

• Over 90 prosent av befolkningen bor på et sted med et eller 
flere privat treningssentre. (kilde: Virke) 

• 541 private treningssentre i 2009  - 1129 høsten 2017 (kilde: Virke) 

• Lojale kunder er bærebjelken for mange “fullverdige sentre” i 
framtiden?

• Gruppetrening – en unik arena for å videreformidle kompetanse 
og skape sterke relasjoner til kunden.



Kundelojalitet kan kjøpes mens
kundetilfredshet må fortjenes. 

(Claes Fornell, University of Michigan Business school)

Dette betyr at fokus på lojalitetsprogrammer/
bonusprogrammer og systemer i seg selv ikke er nok. Hva kan
da påvirke holdningsdimensjonen i kundelojalitet?



Den lojale kunden og ulike typer kundelojalitet

• I første fase, pris og kvalitet som motiverer kjøp. Kunden gjør seg egne erfaringer 
gjennom bruk og eventuell tilfredshet. Tilfredshet er en forutsetning for opparbeidelse 
av tillit. Dette vil i neste omgang føre til planer om å fortsette kundeforholdet og til slutt 
faktisk gjenkjøp.

• Den ultimate formen for kundelojalitet er hyperlojalitet (Söderlund 2001). Her sier det 
klikk mellom kundens og merkevarens personlighet. Merkevaren blir uttrykk for en 
livsstil og kunden opplever motivasjon på høyeste nivå – selvrealisering.  «gjennom ild og 
vann for å opprettholde kundeforholdet». 

• Felles for disse ulike lojalitetstypene er imidlertid at de må komme innenfra, opplevelsen 
kunden har.  Spesielt er dette viktig i servicebedrifter, som treningsbransjen er.   (Kilde: 
Heskett, Jones, Loveman, Sasser og Schlesinger ved Harvard Business School. Modellen the service-profit-chain.)

Godt arbeidsmiljø gir glade, produktive 
og lojale ansatte som skaper verdi for 
kunden og kunden blir fornøyd og lojal 
og lønnsomheten øker.  
(kilde: Line Lervik- Olsen BI.)



Treningssentre 
med «over 

gjennomsnitt 
lojale kunder»

• Vet hvem kunden er

• Tydelig profil

• «Gjennomførte» på Visjon og verdier

• Tilpasser tilbud etter eksisterende kunder og 
potensielle nye kunder

• Langsiktige

• Fokus på ansatte, kompetanse og utdanning



Lykkes med 
gruppetrening?

• Hva vil det si å lykkes med 
gruppetrening? 

- Knytte tettere kontakt med medlemmene

- Failisere faglig kompetanse
- Levere leder og formidlingskompetanse

• Hvordan kan gruppetrening gi merverdi og 
økt omsetning på treningssenteret?

- Fokus på kvalitet og komunikasjon/dialog



Lykkes med gruppetrening

• Gruppetrening gir en unik mulighet til å 
engasjere/involvere kunden. Hyperlojale kunder.

• Innhold på gruppetimene må gjenspeile kompetanse, 
visjon, verdier og den kundegruppen vi har eller vil ha.

• Annerkjennes, prioriteres og forankres i ledelsen.

• Tenk nytt. Utfordringer og hvordan møte dem?



Gruppeinstruktøren
som selger

• Personlig møte med medlemmene

• Lykkes instruktøren, lykkes senteret

• Skaper positive treningserfaringer og lojale
medlemmer som opplever tilhørighet



Ledere

• Hvilke instruktører velger vi?

• Hvordan følger vi de opp?

• Hva bruker vi ressurser på?



Myter om

Gruppetrening

• Gruppetrening gir gode treningsresultater, når instruktren er utdannet. Får flere 
til å trene jevnlig. Gruppedynamikken gir hver enkelt det “lille ekstra” -
treningsresultater.

• Gruppetrening er spesialkompetanse. Både faglig og spesialkompetanse i 
formidling. Skal lede hele gruppen men også se hver enkelt individ.

• Gruppetrening er ikke nødvendigvis avhengig av nyheter. Kunderealsjonen og 
kundens opplevelse teller mye mer. Tydeliggjøre og spesialisere gruppetilbudet.

• Gruppetrening gir treningssenteret store verdier –utnytt potensialet!





Tusen takk for 
meg!

Og takk til alle senterne som var med på spørreundersøkelsen i 2017. 

En ekstra stor takk til:
Fredrik (SIO), Irene (Level), Tor Fredrik(Aktiv365), Tone (Arena) og Janniche (ATS). 

Christina Støle Therkildsen, Moves of Norway as, christina@movesofnorway.no, +47 47 291909
Ta kontakt for kurs innen gruppetrening og medlemsoppfølging gjennom gruppetrening
www.kronsj.no www.catslide.no www.movesofnorway.no
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