
 

Medley driver 31 center med fokus på träning, bad och upplevelser i 21 kommuner runt om i Sverige. Vi arbetar utifrån vårt 
kundlöfte; ett besök hos oss gör dig alltid lite gladare. Här finns plats för lek, lära sig ta sina första simtag, vattengympa 
eller träna inför Vansbro-simningen. Föredrar man träning på land så har vi bl a gym, gruppträning, cykling, yoga och 
pilates. För de yngre finns roliga barnaktiviteter, allt från gympa till badkalas. På flera av våra center har vi även café och 
sköna relaxer. Medley beräknar omsätta 350 miljoner kronor under 2017 och är ett affärssegment inom Tagehus. 
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Nytt träningskoncept från Medley: 
Glad träning slår alla rekord  
 
Medley, Sveriges största privatägda operatör av kommunala bad- och träningscenter, har tagit 
fram ett nytt träningskoncept – Glad träning. Konceptet testas nu på ett antal Medleycenter och 
responsen har varit rekordstor.  
– Vi har aldrig fått så positiv respons på något nytt träningskoncept. Våra kunder vill verkligen 
ha roligt när de tränar, säger Åsa Änghede, utvecklingschef träning och hälsa på Medley.   
 
Glad träning bygger på att det ska vara enkelt och roligt att träna. Konceptet kompletterar den 
gruppträning som Medley erbjuder genom att ha en lägre tröskel. Enklare koreografi så att alla kan 
hänga med, enklare övningar så att alla ska kunna orka, och det viktigaste av allt är att det ska vara 
roligt, alla ska bli glada av träningen.  
– Vi vet att många tycker det är lite jobbigt att gå på gruppträningar. Kanske har man aldrig gjort det 
tidigare och tror att man måste vara vältränad för att träna med andra. Vi vill att alla ska komma och 
träna i grupp och få uppleva gruppens energi och hur man växer som person med träningen och 
gruppen. Därför har vi tagit fram konceptet Glad träning där alla ska kunna ha kul när de tränar, säger 
Åsa Änghede. 
 
Ett par träningscenter har redan börjat testa konceptet och responsen har slagit alla rekord. Passen blir 
fulltecknade snabbt och önskemål kommer ständigt om att lägga till konceptet Glad träning till fler 
gruppträningar.  
–  Det är naturligtvis fantastiskt roligt att vi fått så bra respons. Det är ofta så när vi tar fram nya 
koncept, att de är populära när de kommer, men inte i närheten av så populära som Glad träning blivit. 
Därför ska vi så snabbt som möjligt ge alla våra center chansen att erbjuda sina medlemmar detta och 
förhoppningsvis kommer vi få ännu roligare och trevligare på våra center framöver, säger Åsa Änghede.  
 
Att sänka trösklarna till hälsosam träning är en grundpelare för Medley. Det handlar om att ha stora 
valmöjligheter med olika former av träning och att det ska vara enkelt att börja träna och få med 
träningen naturligt i vardagen. Därför är det viktigt för Medley att ständigt utveckla träningsformerna.  
– Våra träningscenter har oändliga möjligheter till variation. Vi tar in de träningskoncept som vi vet är 
populära och samtidigt utvecklar vi egna koncept och skräddarsyr dem till våra medlemmar. Det gör att 
vi alltid har ett stort utbud av träning. Att alla våra center dessutom har tillgång till simhallar gör att man 
alltid kan hitta en träningsform som passar. Sammantaget gör det att vi kan leva vår vision att inspirera 
till ett aktivt, friskare och gladare liv, säger Niclas Ingwall, kommersiell chef Medley. 
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