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Sammanfattning 
 
Denna rapport innehåller en undersökning av hur StiLs medlemmar uppfattar gymmet idag 
och vad som måste förbättras för att tillfredställa samtliga kundgrupper. Det som är viktigast 
att veta när man läser rapporten är att det huvudsakliga syftet, som är att ta fram egenskaper i 
ett gym och anpassa dessa så att majoriteten tillfredställs. Detta bygger på att ta fram de 
viktigaste kundönskemålen och produktegenskaperna. Därefter ska samband mellan dessa 
framhävas med hjälp av olika kvalitetsverktyg. De verktyg som använts i undersökningen är 
multivariat dataanalys (MVA), kundcentrerad planering (QFD), pivotanalys samt conjoint-
analys. 
 
Därefter följer en lång analysdel. Denna del innehåller resultat från samtliga analyser som 
gjordes med de olika verktygen. 
 
Slutligen avrundas rapporten i två kritiska kapitel som innehåller slutsatser och diskussion 
kring dessa. Här kommer undersökningen fram till att musik är en av de viktiga kund-
önskemålen som måste tillfredställas och för att göra detta bör StiL spela hårdrock för att få 
uppskattning av majoriteten, däremot så tycker kvinnor att tempofylld musik är att föredra. 
 
Diskussionsdelen innehåller bland annat en beskrivning på hur gruppen anser sig dåliga på att 
utforma en enkät och hur detta leder till bristfälliga analyser med de olika verktygen. 
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1. Introduktion 
 
I dagens samhälle finns det produkter och tjänster som ständigt behöver förbättras för att möta 
kundes krav och förväntningar. Men ska man bedriva ett framgångsrikt företag så räcker 
oftast inte det utan man måste också överträffa de krav som kunden ställer. Detta är något som 
ett bra och genomarbetat förbättringsarbete kan göra. Men dock är det något som både är 
kostsamt och tidskrävande, vilket brukar leda till att de flesta företag inte lägger de tänkta 
resurser som egentligen krävs för ett bra förbättringsarbete. Något som alltid ska ligga i fokus 
är kunden, det är denna faktor som slutligen ska granska och bedöma det arbete som är gjort. 
En nöjd kund är något som kommer att generera fler kunder och detta skapar då ett positivt 
flöde vilket avgör om företaget ska anses som lyckat eller inte. Det här gäller både produkter 
och tjänster, men speciellt tjänster då de både produceras och konsumeras samtidigt. Denna 
korta tid mellan tillverkning och konsumtion gör det omöjligt att ändra en vara i efterhand 
utan den måste vara perfekt redan direkt. 
 
Detta synsätt är något som väl kan tillämpas en tjänst som StiLs gym. Student idrotten i Luleå 
förkortat StiL är ett företag beläget vid Luleå tekniska universitet. Kundkretsen är mestadels 
studenter men även anställda vid LTU. Företagets affärsidé kan sammanfattas i att de säljer 
träning och olika aktiviteter till sina kunder. I träningsdelen ingår att tillhandahålla ett 
kombinerat konditions- och styrketräningsgym. Eftersom träning inte är något man kan ta på 
eller spara kan det anses vara en tjänst.  
 
Detta gym har under senare tid genomgått stora förändringar från att ha varit ett mindre gym 
till ha blivit en seriös affärsverksamhet. Kundkretsen till gymmet har ökat dramatiskt då 
utbudet i detta har byggts ut och förändrats under de senaste tre åren. Från början var 
konditionsdelen en begränsad eller nästan obefintlig del som nu har utvecklats till att vara en 
av större delarna inom gymmet. Antalet maskiner har förbättras samt möjligheten att träna 
med fria vikter. Viktigt att påpeka är att denna undersökning bara innefattar gymmet och inte 
övriga delar av StiLs verksamhet eller lokaler. Under en sådan här förändring är det lätt att 
misstolka eller helt undgå att se vad kunderna har för krav och syn på vad som ska finnas i ett 
bra gym. Det är med denna problemdiskussion som följande syfte formuleras för arbetet. 
 

1.1 Syfte 
 
Det övergripande syftet med arbetet är att ta fram egenskaper i ett gym och anpassa dessa så 
att majoriteten tillfredställs. Samt att försöka urskilja olikheter mellan kundgrupper. 
 
För att kunna svara på ovanstående syfte måste följande frågor besvaras: 

• Vilka kundbehov/kundönskemål finns? 
• Vilka är de viktigaste produktegenskaperna i ett gym? 
• Vilka är de största och mest betydelsefulla skillnaderna mellan kundgrupperna? 
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2. Metodteori 
 

2.1 Pivot-analys 
 
Pivottabell är ett analysverktyg som kan ge en bild av samband mellan utvald analyserad data. 
Viktigt att påpeka är att denna analysmetod inte är statistiskt säkerställd. Den kan dock 
användas som ett bra verktyg för att få några ideér som sedan eventuellt kan analyseras vidare 
och bekräftas med MVA-metoder. I vissa fall kan det också ge ett klart och tydligt resultat 
som inte finns anledning att ifrågasätta.  
 
 

2.2 Multivariat dataanalys (MVA) 
 
MVA är en analysmetod som används för att studera fler än två variabler av data. Det finns 
olika typer av variabler, kvantitaiva och kvalitativa. Kvantitativa variabler är numerisk data 
som anger relativa kvantiteter. Kvalitativa variabler är verbal data som anger skillnader eller 
beskriver objekt. Variblerna kan också delas upp i beroende och oberoende. Det finns flera 
olika multivariata analysverktyg. I detta arbete har tre stycken valts att användas. Dessa är 
principalkomponent analys (PCA), diskriminantanalys och klusteranalys. PCA och 
klusteranalys gör ej indelning i beroende och oberoende variabler medan 
diskriminantanalysen gör det. (Förläsnings-OH Multivariat Dataanalys) 
 
 

2.3 Principalkomponentanalys (PCA) 
 
PCA används vid analys av en kvantitativ beroende variabel. Syftet med PCA är att minska 
antalet förklarande variabler. Det handlar alltså om att reducera data så att nya så kallade 
prinicipalkomponenter som sammanfattar variationen i den ursprungliga datan. Tekniken är 
endast användbar om ursprungsvariablerna är starkt beroende. Om inte så åstadkommer man 
inget nytt med principalkomponenterna och analysen säger ingenting. (Bengt Klefsjö, De sju 
ledningsverktygen, KM 12) De nya principalkomponenterna bör ha en förklaringsgrad på 70-
90% (Föreläsnings-OH PCA) 
 
 

2.4 Diskriminantanalys 
 
Diskriminantanalys används vid analys av en kvalitativ beroende variabel. Syftet med 
diskriminantanalys är att erhålla förståelse för skillnaden mellan grupper. Dessutom används 
diskriminantanalysen för att förutsäga sannolikheten att en enhet kommer att tillhöra en 
speciell klass. (Föreläsnings-OH Diskriminantanalys) För att avgöra vilka variabler som kan 
anses vara viktiga i dikriminantfunktionerna är det enklast att studera variablernas 
diskriminantvikter. Då är det de med relativt högt värde som ska tas i beaktning. Statgraphics 
har även två urvalsfunktioner som kan göra denna bedömning åt dig, backward/forward 
selection. (Övningsuppgift diskriminantanalys).  
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2.5 Klusteranalys 
 
Klusteranalys används när data som är kvantitativ ska analyseras (Föreläsnings-OH 
Klusteranalys). Vid klusteranalys görs ej någon indelning i beroende och oberoende variabler. 
Vid klusteranalys analyseras alla variabler samtidigt för att skapa undergrupper av enheter. 
Till skillnad från diskriminantanalysen är inte undergrupperna definierade redan från början. 
Det finns två typer av klassificering, hierarikiska och ickehierarkiska. Inom dessa finns sedan 
olika metoder var av en är så kallade ”Ward´s”. En bedömning av antal kluster ska också 
göras och det görs genom att studera en graf, ”Agglomoration Distance Plot”, som 
Statgraphics tar fram. I denna ska man avgöra när avståndet mellan två kluster ökar kraftigt 
relativt föregående avstånd (Övningsuppgift Klsuteranalys). 
 
 
 2.6 Quality Function Deployment (QFD) 
 
QFD innefattar flera matriser och verktyg som sammanställs i kvalitetshuset. Dessa matriser 
är bra visualiseringshjälpmedel. Den mest kända av dessa matriser är kvalitetshuset 
(Gustafsson, Låt kunden vara med och bestämma – QFD i praktiken, Nr3, 1994, KM7).  
 
 
Kvalitetshuset 
 
Ett av det viktigaste momenten i är kartläggning av kundönskemål. Viktigt är att gruppera in 
önskemål som har samma karaktär så att de inte blir för många. Om det blir för många 
specifika önskemål skulle kvalitetshuset bli oöverskådligt. Steg nummer två är att vikta dessa 
kundönskemål. Det finns olika sätt att vikta dessa kundönskemål och lämpligast är att 
kunderna själva gör detta. När viktningen är klar är det lämpligt att använda denna för att 
reducera antalet kundönskemål så att det blir greppbart. Lämpligt antal är upp till 25 
kundönskemål. Nu måste dessa kundönskemål översättas i produktegenskaper. Ett 
kundönskemål ska maximalt leda till två produktegenskaper. Något som bör eftersträvas är att 
hitta nya produktegenskaper. Detta kan vara svårt men kan underlättas genom att fråga 
kunder. Steg fyra innebär identifiering av samband, dels mellan kundönskemål och 
produktegenskaper men även mellan olika produktegenskaper. En produktegenskap kan 
påverka flera kundönskemål likväl som ett kundönskemål kan påverkas av flera 
produktegenskaper. Det är lämpligt att fylla i matrisen på en dag för att få en jämn nivå på 
bedömningarna. När det gäller sambandsmatrisen mellan olika produktegenskaper handlar det 
om att försöka identifiera hur dessa möjligen kan påverka varandra. Det kan vara så att 
förbättring av en produktegenskap leder till att en annan försämras. Sista steget är att 
analysera kvalitetshuset. Syftet med kvalitetshuset är att hitta viktiga faktorer i kundcentrerad 
planering. Till exempel kan man hitta kritiska punkter, där det kan vara lämpligt att lägga in 
extra resurser, vilket är ett av huvudsyftena. 
 
 

2.7 Conjoint-analys 
 
Conjoint-analys är ett verktyg som passar utmärkt som hjälpmedel för att hitta de 
kvalitetsattribut som är mest ekonomiskt värdeskapande för kunden så att kunden upplever 
tillfredsställsställelse av produkten eller tjänsten. Conjoint-analysen innehåller minst tio steg. 
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Det första stegen är grundsteg i utformningen av analysen. De är att bestämma ett problem 
och dess mål dvs formulera analysens syfte. De innefattar också definition av målpopulation 
och hur denna målgrupp ska nås. I fjärde steget tas olika koncept fram. Attributen i dessa 
koncept ska vara realistiska och kopplade till problemet. De ska också beaktas att de bör vara 
viktigt för respondenten i en köpsituation. En fördel är även om attributen kan användas för 
att jämförelse för konkurrenter. För att få in bra svar från respondenter bör koncepten inte 
vara för detaljerade så att de eventuellt blir förvirrande. Nästa steg är att välja försöksdesign. 
Den ska inte vara för stor för då är det risk att respondenterna inte orkar ge bra, fokuserade 
svar. Är den däremot för liten är det svårt att göra en bra tolkning. Designmatrisen är en 
försöksplanering vilket då vanligtvis innbär en tvåfaktorsdesign. Steg 6 och 7 är utformning 
av en enkät och datainsamling. Då är det viktigt att den presenterar koncepten på bästa sätt. 
Valet av vilken presentationsmetod som används kan påverka respondenten. Syftet med detta 
val är även det att få ett så ärligt svar som möjligt. I conjoint-undersökningar finns det två 
typer av skalor som är vanliga. Det är ”rating” and ”rank order” där ”rating” är den klart 
vanligaste. ”Rank order” är oftast lättast för respondenten men kräver också ofta vägledning. 
För att kunna göra en bra rating är det viktigt att respondenten har full kunskap om de olika 
attributen. Åttonde steget är att dataanalys. Där är de vanligaste metoderna MONANOVA och 
OLS regression. OLS regression är absolut vanligast men bör egentligen inte göras för att 
analysera ”rank ordered” data. Det går kompensera för gapen som uppstår vid ” rank order” 
data så att det går använda sig av OLS regression. De sista stegen är att utläsa resultat, 
kontrollera validitet och dra slutsatser. Validitet är viktig främst för att få acceptans av 
resultatet vid presentation för organisationen (Gustafsson, A., Ekdahl, F., Bergman, B., 
Proceedings of the 8th Symposium on Quality Function Deployment, 1996). 
 
 
3. Metod och datainsamling 
 
Detta arbete kan sägas vara klart deduktivt då analyserna bygger på klara teorier. Arbetet kan 
också betraktas som både kvantitativt och kvalitativt då analyserna bygger på data av båda 
båda dessa arterna. Undersöknings metoden kan klassas som en survey då data har inhämtats 
från ett stort antal olika respondenter. 
 
Varje undersökning innehåller ett tillvägagångssätt som beskriver hur olika resultat har 
erhållits. För att komma fram till hur kundönskemål och prodktegenskaper ska identifieras har 
detta arbete innefattat följande metoder. 
 
För att kunna genomföra undersökning av StiLs gym fick vi börja med att sätta ihop en enkät 
som skulle hjälpa oss att veta vad kunderna tycker om gymmet idag (kodningen är ifylld efter 
att undersökning var gjord). (Se bilaga 1) Enkäten skulle innehålla frågor som på ett enkelt 
sätt kunde analyseras av de olika verktygen. Vi använde både frågor där respondenterna 
kunde markera på en tiogradig skala vad man anser om vissa saker och frågor där den 
svarande kunde skriva i egna ord vad de anser om dagens gymegenskaper. Vi gick därefter ut 
med enkäten till StiL och delade ut enkäten till alla som passerade in på StiL under vissa tider 
på dygnet.  
 
När vi slutligen fått in 100 svar började vi med att föra in svaren i Excel och sedan grupperade 
vi de öppna frågorna och kodade enkäten. Det sistnämnda för att förenkla analysen av 
multivariata metoder. Därefter började vi analysera svaren i Statgraphics, som är ett program 
för multivariat dataanalys. De verktyg vi använde var principalkomponentanalys, diskrimi-
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nantanalys och klusteranalys. En förklaring till vad dessa olika verktyg analyserar finns i 
Kapitel 2, Teori. 
 
För att få fram ytterligare fördelningar i svaren gjorde vi en flervariabelanalys med hjälp av 
Excel och funktionen Pivottabeller. Denna typ av analys ger värdefulla värden och grafer som 
beskriver skillnader mellan olika kundgrupper, vilket var ett av delmålen med 
undersökningen. För att ta fram produktegenskaper som gör gymmet mer allsidigt kan man i 
Pivottabellerna infoga till exempel ”Kön” och ”Musik” för att se vad män och kvinnor helst 
lyssnar på för musik, samt att se skillnader i musiksmak mellan könen. Det vi ville få ut av 
denna del sett ur analysperspktiv var i det stora hela att kunna se skillnader mellan olika 
variabler och eventuellt om vissa variabler påverkade andra. 
 
Från enkätsvaren tog vi sedan fram kundönskemål som sattes upp i ett kvalitetshus, där 
samband drogs mellan dessa kundönskemål och produktegenskaper, som även dessa togs 
fram utifrån enkäten. Detta är en analysmetod som kallas QFD (Quality Function 
Deployment) eller kundcentrerad planering. Det som normalt sett karaktäriserar en QFD är att 
företag jämför sig mot konkurrenter. Men i vårt fall år inte det, då vi inte undersökt andra 
gym. Det vi tog fram i kvalitetshuset var kopplingar mellan de olika kundönskemålen och 
produktegenskaperna för att se vilka produktegenskaper som ska ändras och hur dessa ska 
ändras för att uppfylla kundernas önskemål. 
 
Det sista vi gjorde var att sammanställa resultaten från de metoderna nämnda tidigare i 
kapitlet för att ta fram de faktorer som enligt oss hade störst betydelse för respondenterna. Vi 
valde fyra faktorer som vi gjorde en Conjointanalys på. Vi gick ut med undersökningen till 10 
personer som vi intervjuade och fick dem att rangordna åtta olika alternativ där de fyra olika 
variablerna var valda på olika nivåer. Ett exempel på detta var om de ville ha ventilationen 
som den är eller om de var villiga att betala 10 % mer för sitt kort och få förbättrad 
ventilation. 
 
Samtliga metoder vi använt har strävat efter samma mål, vilket var att hitta de produktegen-
skaper som gör gymmet anpassat för alla. I alla undersökningar vi har gjort har respondent-
erna varit anonyma, vilket innebär att svaren blir ärligare. Detta leder till att vi enklare hittar 
brister och nyttig data i våra enkätsvar. 
 
 
4. Analys  
 
I detta kapitel kommer insamlad data att analyseras och tolkas med hjälp av den teori som står 
beskriven tidigare i arbetet. Analysen är uppbyggd på de fyra vertygen som står beskriva 
tidigare i metoden. 
 
 

4.1 Pivotanalys 
 
I denna analys användes pivottabeller som finns i Excel. Dessa lämpar sig väl för samman-
ställningar av resultat och för flervariabelanalys dock helst inte fler än tre. Dessa analyser ska 
tolkas med beaktning att de inte är statistiskt säkerställda. För statistisk analys se MVA- och 
Conjointanalys. 
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4.1.1 Sammanställning av svar 
 
Det första som gjordes var att sammanställa de svar som enkäten gav vilka kan ses i tabell 1 i 
bilaga 2. Kortfattat var 60 % män och 40 % kvinnor som svara på enkäten. Fördelningen 
mellan huvudsaklig sysselsättning var att 80 % studerade 15 % hade annan sysselsättning och 
endast 4 % jobba på LTU. De svarande kan anses någorlunda normalfördelade vad gäller 
ålder. Alltså finns det en bra fördelning vad gäller ålder på de kommande analyserna. Detta 
illustreras i diagram 1 i bilaga 3. 
 
Enligt pivotanalysen tränar de flesta mellan 16.00-1900, men att tiden 19.00-22.00 också är en 
populär tid. Den genomsnittliga träningstiden för kvinnor var 64 minuter medan den för män 
låg den på 74 minuter.  
 
Svarande på enkäten hade ett medeltal på att de ville träna 4.5 gånger i veckan medan 
medeltalet för hur många gånger de faktiskt tränade låg på 3.6 gånger i veckan. Vid frågan på 
hur många som hade varit på ett annat gym senaste året var det ungefär hälften som svarade 
ja.  
 
Vid frågan om hur viktigt det är att det finns tillgång till gyminstruktör blev medel talet 4,4 på 
en tiogradig skala. Här var männen något mer positiv med betyg över medel medan kvinnorna 
var något mer negativa med ett medel tal lågt under medel. De flesta svara också att de inte 
hade någon erfarenhet av en gyminstruktör. Vid följdfrågan om man ville att gyminstruktören 
skulle ingå i gymkortet svara 55 % nej medan endast 18 % svara ja. De som inte svarade samt 
de som inte viste utgjorde tillsammans 27 %.  
 
Slutligen blev den generella uppfattningen om StiLs gym 6.6 på en tiogradig skala. Vilket kan 
tolkas som att folk inte är missnöjda men inte heller positivt överraskade. 
 
Sammanfattat kan sägas att enkäten hade en bra fördelning både vad gäller kön och hur 
kundgruppen ser ut för StiLs gym. Människor vill helst träna på kvällen men samtidigt tränar 
man mindre än vad man egentligen vill. Gyminstruktör anses inte så viktigt och att 
gyminstruktör ska ingå i träningskorten är inget som de svarade vill. Generella uppfattningen 
är varken bra eller dålig. 
 
 

4.1.2 Flervariabelanalys 
 
Den första analysen som gjordes med hjälp av pivot var att ta reda på hur fördelningen såg ut 
vad gällde olika musikkategorier, samt även hur dessa var fördelade mellan de olika könen. 
Detta grundar sig i fråga 32 (Vilken musik vill Du helst höra under tiden du gymmar?) i 
enkäten där respondenten fick svara på vilken musik de helst vill lyssna på när de gymmar. 
De svar som erhölls kunde grupperas i kategorierna hårdrock, pop, techno, blandat, tempo och 
hip-hop. Med tempo menades musik som gav högpuls. De svar som inte platsade inom någon 
av kategorierna lades under blandad musik, dock var dessa endast ett fåtal.  
 
Resultatet blev att det är hårdrock som ligger som en klar favorit. Men där blandad musik 
kommer som en klar tvåa. Bland könen är fördelningen ganska olika, bland männen är 
hårdrock en klar favorit medan kvinnorna har ganska jämt mellan pop, blandat och tempo. 
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Dock kan man se att tempo är något mer populär hos kvinnor än de andra två. Detta illustreras 
i diagram 2 i bilaga 3.  
  
En intressant tanke är om denna fördelning gäller under hela dygnet. Därför gjordes en analys 
där musikStiL ställdes mot mest önskvärd träningstid resultatet blev följande: 
 
Personer som vill träna på morgonen (05.00-10.00) lyssnar helst på blandad musik men även 
musik som ger ett bra och högt tempo. Tiden fram till lunch (10.00-13.00) är det hårdrock 
som dominerar. Efter lunch (13.00-16.00) fanns det bara svar i tre av musikStiLarna men även 
här var det främst hårdrock som dominerade, dock var blandat musik också en favorit. De 
människor som helst tränar på eftermiddagen (16.00-19.00) lyssnar även de helst på hårdrock 
men med ganska lika fördelning på de övriga kategorierna. Vid kvällsträning (19.00-22.00) 
hade de flesta svarat hårdrock, här hade också blandad musik en hög svarsfrekvens medan de 
övriga hade relativt låga svar. För illustration se diagram 3-7 i bilga 3.  
 
Den andra pivotanalysen som gjordes var över hur medelbetyget blev för variablerna ”nöjd 
fria vikter”, ”antalet fria vikter”, ”nöjd maskin”, ”antalet maskin”, ”nöjd konditionsdel” och 
”antalet konditionsredskap”. Det gjordes även en uppdelning vad gäller tycke hos män 
respektive kvinnor. Dessa variabler grundar sig i frågorna 22, 23, 25, 26, 28, 29. 
 
Resultatet blev att bäst anser båda könen att variabeln ”nöjd fria vikterna” är där båda könen 
nästan har satt samma medel betyg. Däremot anser männen att ”antalet fria vikter ligger under 
medelbetyg medan kvinnorna anser att ”antalet konditionsredskap” ligger under medel. 
Männen kan anses som generellt mer nöjda än kvinnorna, då deras medelbetyg överlag är 
något mer positivt än kvinnornas. Tolkar man alla de betyg som delats ut för StiLgymmets 
olika delar blir resultatet inte dåligt då de flesta ligger över fem på den tiogradiga skalan men 
dock är inte betyget heller bra då högsta medelbetyget endast är 6.9. För illustration se 
diagram 8 i bilaga 3.  
 
Den tredje pivotanalysen som gjordes var över hur män och kvinnor värderar vad som är 
viktigast att träna, fråga 15 (Vilken kroppsdel tränar Du mest?). Här gavs 7 olika alternativ 
som respondenterna fick gradera från ett (mest) till sju (minst). De resultat som erhölls var 
följande: 
 
Den med lägst helhetsbetyg var armar, alltså är det denna kroppsdel som ska ses som viktigast 
att träna för respondenten. Betygen mellan könen var relativt lika förutom bröst och ben. 
Bröst anser männen vara mycket viktigare än vad kvinnorna gör, däremot anser kvinnorna att 
ben är viktigare att träna än vad männen gör. Som helhet kan sägas att det inte finns någon 
större skillnad mellan vilka kroppsdelar som är viktigare att träna, men att det finns skillnad 
mellan dem. För illustration se diagram 9 i bilga 3. 
 
Den fjärde pivotanalysen som gjordes var att jämföra vad kvinnor respektive män anser om 
olika lokalegenskaper i gymmet. Dessa variabler grundar sig i fråga 16 (Vad i träningsmiljön 
är viktigast för dig?), där respondenten fick gradera de olika egenskaperna med en skala från 
1-8 där 1 var mest viktigt och 8 minst viktigt.  
 
Resultat blev generellt att ventilationen är viktigast för dem som tränar på dagens gym. Detta 
innebär då att en fräsch och klar luft är något som respondenten värderar högt. Det som är 
minst viktigt är belysningen i gymmet, dock är medelbetyget för denna inte mer än ca 5.5 så 
den får inte ses som oviktig. Skillnaden mellan könen kunde tydligast ses i ventilation, vilket 
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var mycket viktigare för kvinnor än för män. Däremot ansåg män att lokalstorleken är 
viktigare än kvinnor. Detta resultat kan dock komma sig av att kvinnor använder mer 
konditionsmaskiner och män mer fria vikter. Där användandet av fria vikter kräver mer yta 
och konditionsmaskiner mer luft. För illustration se digram 10 i bilga 3. 
 
Den femte pivotanalysen undersökte eventuella samband mellan vad folk helst tränar fråga 14 
(Vad använder du mest på gymmet?) och vad de tyckte om de olika lokalegenskaperna fråga 
16. Resultatet torde då bli vilka lokalegenskaper som är viktiga för de olika aktiviteterna. Vid 
fråga 14 fick respondenten fick svara på vad man tränar helst där alternativet var: 1. Fria 
vikter, 3. Maskin, 4. Konditionsmaskiner. Denna analys visade tydligt att ventilation var av 
betydelse vid konditionsträningen medan lokalstorlek och ventilation var av betydelse för dem 
som tränar fria vikter och maskinträning. Musik har också stor relevans relativt de andra. För 
illustration se diagram 11 i bilaga 3.  
 
Denna sjätte pivotanalysen jämför variablerna ”kön” och ”varför man tränar” fråga 13 (Vilken 
är anledningen till att du tränar på gym?). Där svaren från fråga 13 kunde grupperas enligt 
grupperna ”hälsa”, ”styrka”, ”kondition”, ”socialt” och ”utseende”. 
 
I denna analys kunde vi se att den främsta orsaken till att män tränar är att förbättra sin hälsa 
men att styrka också var en viktig faktor. Något förvånande var att främsta orsaken till att 
kvinnor tränar var för att öka sin styrka. Där hälsa kom på en svagare andra nivå än vad styrka 
gjorde för män. För illustration se diagram 12 i bilga 3.  
 
Sammanfattat kan sägas att det var hårdrock som flest vill lyssna på men att det finns 
skillnader i kön vad gäller musiksmak. Vad gäller gymmets olika delar är det fria vikter som 
skattas högst. Men att även här fanns skillnader vad gäller kön. Vilken kroppsdel som var 
viktigast att träna var svårt att svara på då svaren blev relativt lika. Viktigaste lokalegenskap-
en var ventilation men det fanns skillnader i kön där kvinnor tyckte ventilation var viktigast 
och där män tyckte lokalstorlek var av mest betydelse. Ventilation hade också störst betydelse 
för dem som konditionstränar. Främsta orsaken till att man tränar är för att förbättra sin hälsa 
men att styrka också hade stor betydelse för de som gymmar. Här fanns det också skillnader 
vad gäller kön. 
 
 

4.2 MVA-analys 
 
Innan MVA-analysen genomfördes delades våra variabler in i beroende och oberoende samt 
kvalitativa och kvantitativa variabler dessa kan ses i tabell 1 i bilaga 4. 
 

4.2.3 Principalkomponentanalys 
 
Till att börja med gjordes en Principalkomponentanalys (PCA), med hjälp av Statgraphics, på 
flera olika oberoende variabler som ansågs kunde ge oss resultat som är av relevans. Den 
första analysen av vikt var när fråga 15 analyserades. Vilken kroppsdel tränar du mest: vilket 
gav information om vilka muskelgrupper som hänger ihop med varandra i PCA Plot of 
Component Weights nedan. 
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Figur 1: Visar den första och andra komponentens viktning av de olika variablerna i jämförelse till varandra. 
 
Tre komponenter hittades med ett egenvärde på mer än 1 och det var komponent 1 som hade 
den största betydelsen procentuellt. Här ses att under delen av kroppen fokuseras och sätts 
emot den övre delen. Detta kan innebära att StiL ska sikta på att placera redskap som har med 
dessa muskelgrupper att göra bredvid varandra. 
 
Den andra PCA-analysen togs fråga 16. Vad är viktigast i träningsmiljön för dig: in i räkning-
en. Denna utvärdering av komponenter visade att hygien och ventilation har ett samband, 
detta för att de är båda starkt negativa i komponent 1. Detta tyder på att folk i allmänhet anser 
att om ventilationen är bättre så är nivån på hygien högre. Detta kan utläsas från tabellen 
nedan. 

 
    Table of Component Weights 

 Component Component Component Component 
 1 2 3 4 
Belysning 0,387163 -0,19135 -0,25637 -0,523837 
Hygien -0,596264 0,281176 -0,00289163 -0,237979 
Ljudnivå -0,169952 -0,6112 -0,321598 -0,234946 
Lokalstorlek 0,340617 0,460559 -0,509081 0,379733 
Musik 0,18704 -0,499267 0,318563 0,554024 
Ventilation -0,45608 -0,00396186 0,137518 0,225263 
Vätsketillgång 0,326617 0,222173 0,671777 -0,334481 

            Tabell 1: Visar vikterna i de olika komponenterna i PCA-analys 2. 
 
Analyseras de olika PCA-analyserna närmare, så hittades inga konkreta utstickande resultat 
bland respondenterna. Det var vissa som svarat avvikande från strömmen, men de respondent-
erna har inte gjort konstiga val utan har andra anledningar till varför de tränar. 
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4.2.4 Diskriminantanalys 
 
Det andra som gjordes var att göra ett antal diskriminantanalyser där beroende variabler som 
kön, om man tränat på annat gym det senaste året och vad man använder mest på gymmet 
användes. I den första diskriminantanalysen användes kön som den beroende variabeln och 
utvärderade även här fråga 16. Det som kunde urskiljas ur dessa resultat var att kvinnor ser att 
ventilationen är viktigare än vad män anser om samma variabel. Detsamma gäller för 
ljudnivå. Anledningen till att detta framhävs är att StiL vill locka fler kvinnor till gymmet och 
detta kan man göra genom att se vad kvinnor anser viktigt och sedan försöka förbättra dessa. 
Se figuren nedan. 
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Figur 2: Visar diskriminantanalysen där Kön är beroende variabel och analyseras mot de olika miljö-
variablerna i fråga 16. 
 
I en annan diskriminantanalys användes fråga 11. Har du tränat på annat gym det senaste året: 
som beroende variabel och utvärderade 22, 23, 25, 26, 28 och 29 (dessa frågor gäller nöjdhet 
med träningsredskap och dess antal) för att se om de som tränat på andra gym har andra krav. 
De variabler som hade störst inverkan var frågorna 25 och 26. De som tränat på annat gym 
tyckte att maskinerna var bristfälliga men de var generellt sett mer än nöjda med antalet 
maskiner. Medan de som inte tränat på annat gym än StiLs var nöjda med standarden på 
maskinerna men ansåg att antalet var medelbra. Ser man i figuren nedan så visar detta 
resultaten väldigt tydligt, där de som tränat på annat gym representeras av ett kryss och de 
som inte gjort det av en ruta. 
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Figur 3: Visar utfallet av diskriminantanalysen som jämför nöjdheten hos kunder där om man tränat på ett annat 
gym under det senaste året är den beroende variabeln. 
 
I det stora hela så kan man få fram en hel del av diskriminantanalyserna, men man bör 
tillgodose hur korrekt klassificeringen av variablerna är. I fallen beskrivna ovan ligger antalet 
korrekt klassificerade variabler på mellan 62-77 procent, vilken kan anses vara undermåligt 
och på grund av det inte väga in dessa analyser lika mycket som andra metoder. 
 

4.2.5 Klusteranalys 
 
Till sist användes klusteranalys i Statgraphics för att ta fram olika grupperingar i svaren. 
Denna metod användes även för att styrka våra svar som vissa av PCA-analyserna visade. 
Den första analysen användes frågor som berör nöjdhet och antal maskiner, fria vikter och 
konditionsmaskiner. Här framgick att 4 kluster var det optimala och fokus kom enbart att 
ligga på kluster 1 och 2 för dessa vägde mest procentuellt sett. Kluster 1 visar den grupp som 
är generellt sett nöjda med det mesta men anser att antalet är bristfälligt. Medan kluster 2 
sammanfogar en grupp som varken tycker att antalet är dåligt eller bra, de anser sig även ligga 
runt medel vad gäller nöjdheten av allt i stora drag. 
 

Cluster Summary 
Cluster Members Percent 
1 20 27,78 
2 26 36,11 
3 16 22,22 
4 10 13,89 

  Tabell 2. Antalet members och procent i varje cluster. 
 
Den andra klusteranalysen visade dock att den tidigare PCA-analysen gjord på samma 
variabler, fråga 15, stämmer. Som nämnt tidigare är att rygg och mage, vilka hör till under-
delen av kroppen, hade ett samband och detta styrks i klusteranalysen. I tabellen nedan så kan 
man se att kluster 3 tydligt påvisar att flera respondenter anser att dessa två är viktigast. Man 
ska även ta i beaktning att just kluster 3 tar hänsyn till 28 procent av respondenterna. Kluster 
2 är störst procentuellt sett med 45 procent av respondenterna. Detta kluster kan kategorisera 
den gruppen som anser att de övre kroppsdelarna (axlar, armar och bröst) är viktigast. 
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   Centroids 
Cluster Armar Axlar Ben Bröst mage Rygg 

1 4,33333 3,13333 4,26667 3,53333 3,73333 2,13333 
2 2,03704 3,33333 5,0 2,25926 4,18519 4,62963 
3 3,23529 4,94118 3,41176 5,05882 1,82353 2,52941 

 Tabell 3: Visar vikterna i de olika klustren i utvärderingen av fråga 15. 
 
Den tredje och sista klusteranalysen visar bara att som sagt tidigare att både hygien och 
ventilation hänger samman. Detta tyder ju bara mer på att dessa är viktiga och bör hålla hög 
kvalitet. Den tidigare analysen på detta visade att det mest var tjejer som tyckte detta var 
viktigt, men i denna klusteranalys så är det generellt för alla kön. Så StiL bör hålla 
ventilationen på en hög nivå vilket i sin tur leder till att folk uppfattar nivån på hygien högre. 
 
Det som kan sägas om MVA-analyserna generellt är att frågorna i enkäten inte var perfekt 
anpassade för att möjliggöra ett bra utförande av analyserna. Anledningen till detta var att 
otillräckligt med oberoende, kvantitativa variabler framgick. Analysen visade även att olika 
muskelgrupper hör ihop. ”Visuella” och ”icke visuella” muskelgrupper kunde urskiljas. De 
som var visuella var armar, axlar och bröst och de respondenter som ligger inom den 
komponenten tränar oftast för utseendets skull. Personer som tränat på annat gym är nöjda 
med antalet redskap, men inte på kvaliteten på redskapen, medan de som inte tränat på annat 
gym tyckte tvärtom. 
 

4.3 QFD Analys 
 
QFD står för Quality Function Deployment. På svenska heter det kundcentrerad planering. 
Detta är ett sätt att ta fram samband mellan kundönskemål och produktegenskaper, samt hur 
dessa ska förbättras för att uppfylla kundönskemålen. I arbetets QFD så gjordes ett kvalitets-
hus med uttalade kundönskemål och produktegenskaper som var både uttalade och outtalade. 
Kundönskemålen och produktegenskaperna kontrollerades sedan för att eventuellt upptäcka 
om dessa hade något samband. En skala från 0-3 användes, där 3 betyder att de har ett starkt 
samband. (Se kvalitetshuset i bilaga 5) 
 
Här nedan är en lista på de kundönskemålen och produktegenskaperna som tas upp i analysen. 
    

   
Kundönskemål Produktegenskaper 
Bra luft Lokalstorlek 
Billigt gymkort Ventilation 
Förbättrat socialt liv Informationsblad 
Ingen trängsel Antal maskiner 
Inga väntetider Antal fria vikter 
Ökad information om träning Antal konditionsmaskiner 
Välkomnande stämning Gyminstruktör 
Förbättrad hälsa En drogfri miljö 
Förbättrad styrka Ökad renlighet 
Förbättrat utseende Instruktioner vid redskap 
Ökat hygien Anpassad musik 
Lätthanterade redskap 

     Tabell 4: Lista över använda kundönskemål och produktegenskaper i QFD. 
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Som ses i tabellen ovan så valdes kundönskemål med avseende på hur respondenterna svarat 
på enkäten. Detsamma gäller produktegenskaperna. Analysen gav att följande kundönskemål 
och produktegenskaper hade starka samband, alltså på nivå 3. Bra luft fås när ventilationen 
förbättras. Studeras sedan längre delen av kvalitetshuset där det står svårighetsgrad så är detta 
en skala från 1-5 på hur svårt saker och ting är att förändra, där 1 är svårast. Enligt arbetet är 
det enkelt att fixa ventilationen till det bättre och därmed kunna uppfylla kundens önskemål 
på att de andas bra luft under träningspasset. 
 
Ett annat kundönskemål som lätt kan uppfyllas är att minimera väntetiderna. Detta sågs ha ett 
samband med antal fria vikter, antal maskiner och antal konditionsmaskiner. Det är lätt att 
införskaffa fler av alla dessa, men det som motarbetar detta är lokalstorleken. Ett annat 
problem med detta kan vara att priset på gymkortet går upp för att täcka dessa investeringar. 
Alla produktegenskaper som har med utrustning att göra kan sammankopplas med de fysiska 
kundönskemålen utseende, hälsa och styrka. För finns det fler av allt så kommer människorna 
på gymmet ha mer att välja på och få ett bredare utbud för hela kroppen. 
 
Att få StiL att trycka upp ett informationsblad till samtliga som köper kort är en produkt-
egenskap som kan komma att överträffa kundens förväntningar. Då hjälper StiL till att bidra 
till säkrare träning och kunderna får hjälp med nya övningar. Informationsbladet behöver inte 
vara speciellt djupgående, bara innehålla små tips och trix för att lättare komma igång med 
träning och saker att tänka på när man är i ett gym. 
 
De personer som kommer till gymmet vill känna sig välkomna och detta är ett av kund-
önskemålen som ficks fram i enkätundersökningen. Detta kan kopplas samman med att 
musiken är anpassad till alla, vilket i sig är väldigt svårt att uppnå. Det som kan utläsas från 
kvalitetshuset i raden under svårighetsgrad är om detta varit ett problem för StiL tidigare. 
Musiken är helt klart ett delmoment som är väldigt svårt att anpassa så att det tillfredställer 
alla som tränar, eftersom musiksmaken hos människor är väldigt olika. 
 
Respondenter som anser det smutsigt på gymmet, eller att det är undermåligt hygien finns det 
lösningar till. I QFD-analysen, sett till sambandsmatrisen, så kopplas ventilation och ökad 
renlighet till detta kundönskemål. Med ökad renlighet menas att StiL ska städa oftare och 
även lägga ut fler trasor med vattenflaskor (med sprut) så att samtliga kan göra rent det 
redskap de använt. Detta är väldigt lätt för StiL att implementera och skulle även hjälpa till att 
skona maskiner och andra redskap från slitage. 
 
Lätthanterade redskap är det kundönskemål som står längst ner i den vänstra kolumnen och i 
sambandsmatrisen visade en stark korrelation till produktegenskapen, instruktioner vid 
redskap. Den kopplingen är självklar och finns redan på många redskap, men inte på alla. Ett 
tillägg till att bara ha instruktioner vid maskiner som följer med när man köper den, så skulle 
en tavla eller dylikt vid de fria vikterna med förslag på övningar, vara lämpligt. 
 
Den tidigare nämnda raden som anger vilka problem som upplevts redan innan enkätunder-
sökningen startade är ganska viktig. Kvalitetshuset visar att lokalstorlek, ventilation, antal fria 
vikter samt anpassad musik är produktegenskaper som StiL haft problem med tidigare. 
Lokalstorlek och musik är i stort sett omöjliga att förändra och kommer att förbli ett problem, 
om man nu inte inför MP3-spelarkrav, så var och en får sin egen musik. Däremot så finns 
lösningar till de andra två. Antal fria vikter kan lätt ökas, vilket medför nöjdare kunder, 
eftersom merparten använder dessa enligt enkätundersökningen. Ännu en gång måste nämnas 
att detta motarbetas av lokalstorleken, för det går inte att pressa in fler redskap på ytor som 
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inte finns. Ventilation som var det fjärde och sista probleminnefattande produktegenskapen, 
kan även den lätt förbättras. Det går att investera i ett nytt ventilationssystem eller så kan 
personal från StiL med jämna mellanrum gå och öppna dörrar eller fönster för att på så sätt få 
in ny och fräsch luft i rummet. 
 
På alla hus finns ett tak, så även på kvalitetshuset. I detta fall är taket ännu en sambandsmatris 
där de olika produktegenskaperna ställs mot varandra för att se om de motarbetar varandra 
eller underlättar för varandra. Där minustecken är satta ser vi att just dessa egenskaper 
motarbetar varandra. Som tidigare nämnt är det antal redskap i gymmet som motarbetas av 
lokalstorlek, eftersom det är omöjligt att lägga in fler redskap i ett redan fullt gym. De 
egenskaper som underlättar för varandra är att det finns gyminstruktör och informationsblad, 
eftersom bägge två arbetar mot samma mål. Detsamma gäller för gyminstruktör och en 
drogfri miljö, eftersom en instruktör har utbildning inom ämnet så kan han/hon lättare se ifall 
personer tar prestationshöjande droger. 
 

4.4 Conjoint Analys 
 
Målpopulationen i denna analys är främst de som redan tränar på StiLs gym i dagsläget. Den 
kommunikationslösning som valts är att respondenten har fått värdera 8 olika koncepten vid 
en intervju. Vid intervjuen togs stor hänsyn vid att eliminera intervjuareffekt. Denna analys 
görs för att ta reda på hur vi ska förbättra StiLs gym utifrån 8 olika koncept där 4 olika 
faktorer värderas på två olika nivåer. Varför 8 olika koncept valdes var främst för att att en 
respondent inte ska behöva välja mellan mer än 8 olika alternativ. Detta för att säkerställa att 
respondenten verkligen kan ställa alla åtta koncepten mot varandra. Detta ger nu alternativet 
att välja sju eller mindre antal försöksfaktorer. Det ska däremot sägas att ju fler faktorer som 
tas med, desto fler överlagringar får vi i vår försöksdesign vilket leder till svårare analyser. 
Med hjälp av tidigare analyser inom pivot, MVA och QFD gavs att lämpligast var 4 faktorer. 
Då det är dessa fyra kategorier som har framkommit som tydliga i vår undersökning, samt att 
de lämpar sig väl med en conjoint analys.  
 
De 4 olika faktorerna samt deras nivåer: 
 

1. MusikStiL: 
a. Hårdrock 
b. Blandad musik 

2. Ventilation: 
a. Bättre ventilation men till en merkostnad av 10 % / år på grundpriset. 
b. Sämre ventilation men med samma grund pris. 

3. Gyminformation 
a. Infoblad vilket inte ger någon merkostnad alltså samma grundpris 
b. Gyminstruktör vilket ger en merkostnad på 10 % / år på grundpriset  

4. Yta: 
a. Mer öppna ytor men mindre yta mellan redskapen 
b. Mindre öppna ytor men mer yta mellan redskapen 

 
Då antalet försöks faktorer valdes till fyra och antalet koncept till åtta så innebär det att 
försöksdesignen blir en 23-1 med upplösning 4 vilket innebär att huvudfaktorer kan skattas fria 
från överlagring av huvudfaktorer och tvåfaktorsamspel. Tvåfaktorsamspel kan överlagra 
andra tvåfaktorsamspel. Detta måste då tas i beaktning vid resultatanalysen.  
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Valet av presentationsmaterial var att göra det så enkelt som möjligt för respondenten. Detta 
resulterade i att koncepten med de olika alternativen punktades och sammanfattades med ett 
prisalternativ för varje. För att inte någon nivå skulle bli mer framhävd än någon annan så 
slumpades ordningen i vilka de presenterades samt att ordningen av koncepten slumpades. 
Hur koncepten framställdes kan ses i bilaga 6. Respondenterna fick gradera koncepten där 
bästa gavs en åtta och sämsta en etta. Resultaten av detta kan ses i tabell 1 i bilaga 6. 
 
För att slutligen analysera de svar vi fått användes Design Expert vilket gav två effekter som 
signifikanta på 5%, nämligen musikstil och information. Förklarings graden kan ses som god i 
analysen då denna beskrivs med R-värde och adj R-värde vilka kan ses som goda om värdena 
hamnar ovanför 70% vilka båda också gjorde. Denna anlys kan också ses som god då 
residularena i analysen inte uppvisade något avikande. För att se viken nivå de båda 
faktorerna ska ligga på granskades en contour plot vilken tydligt visa att bästa värde erhålls då 
faktorn musikstil sätts på hårdrock och faktorn information sätts på gyminstruktör.  
För fullständig anova-tabell och contourplot se bilaga 7.  
 
Denna analys resulterade i att kunder till StiLs gym föredrar hårdrock som musikstil när de 
tränar samt att de hellre vill ha en gyminstruktör. Dessa slutsatser kan dock inte viktas lika 
starkt med avseende på antalet respondenter.  
 
 5. Slutsatser och rekommendationer 
  
Vi kommer i detta kapitel att sammanfatta de olika resultat som framkommit under anlaysen 
och tolka dessa ur ett förbättrings perspektiv, detta för att kunna svara på de frågor och syfte 
som är satt för arbetet. De slutsatser som tas upp här är de som vi anser viktigast och som 
framhävts mest av modellerna. 
 
Det som vi fått fram i flera av våra anlyser är att musik är en viktig faktor och kan anses vara 
ett kundönskemål. Detta ser vi i pivotanalysen, QFD-analysen och kanske mest tydligt i 
conjointanalysen. Anledningen till att conjointanalysen påvisar detta starkast är att musikstil 
var en av två faktorer som visade sig vara signifikanta. Vår rekommendation till StiL blir då 
att spela mest hårdrock, då majoriteten svarade detta i enkäten och det framkom även i de 
olika anlyserna. Från pivotanalysen kan även utläsas att viss musik är bättre lämpad vid olika 
tider på dygnet, men denna aspekt skulle behöva undersökas djupare. Vi såg även en tydlig 
skillnad mellan könen gällande musik, där kvinnor helst lyssnar på tempo, alltså musik med 
hög puls i. Det som efterfrågades av StiL var att öka antalet kvinnor i gymmet och för att 
uppnå detta kan rekommenderas att spela musik med tempo i. Däremot är kundnöjdhet en 
viktig faktor, så eftersom den största andelen som tränar i gymmet är män, så måste denna 
kundgrupp inte glömmas bort. 
 
Ett annat kundönskemål som måste uppfyllas är att ha bra luft i lokalerna. Det vi fick fram var 
att detta värderas högt av samtliga respondenter. Vi kunde finna en koppling mellan 
ventilation och hygien. Människorna på gymmet upplever bättre renlighet då luften är frisk 
och fräsch. Kvinnor anser i högre utsträckning än män att ventilationen är viktigare. Män 
anser dock att lokalstorlek har större betydelse. Detta kom vi fram till genom pivotanalyser. 
Rekommendationen till StiL blir att undersöka vad folk anser om ventilationen idag och om 
den ska förbättras. Om man drar en logisk parallell till detta så kan det tänkas att luften känns 
renare i en större lokal. 
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Flertalet respondenter anser, enligt klusteranalysen, att gymmet håller generellt sett hög nivå. 
Däremot kunde vi i pivotanalysen se skillnad mellan om folk har tränat på annat gym med 
avseende på hur man uppfattar StiLs gym. Här rekommenderar vi benchmarking av andra 
gym som man vet är bra. Till exempel för att verifiera ifall maskinerna verkligen är 
bristfälliga och om antalet är tillfredställande. 
 
Slutsats vad gäller teori och metoder är att pivottabeller är enklast att tolka, men vi tvivlar på 
hur säker denna metod är. Conjointanalysen anser vi vara ett bra verktyg för att det styrkte de 
tidigare använda analysintrumenten, samt att det är lätt att se ifall resultaten är statistiskt 
säkerställda. 
 
6. Diskussion 
 
Det första som bör diskuteras är enkäten och dess uppbyggnad. Vi anser att vår enkät är 
bristfällig på flera punkter. När det gäller frågorna som gäller kundförväntningar, så har det 
varit svårt att dra några konkreta slutsatser från detta. Vår bristfälliga kompetens lyser igenom 
på antalet oberoende och kvantitativa variabler vi fick fram. Även det rangordningssystem 
som användes vid frågorna 15 och 16 kan anses undermåliga när det gäller att analysera 
dessa. På vissa frågor har vi även missat att man kan fylla i flera alternativ där vi ville att 
respondenterna enbart skulle välja ett. Både validitet och reliabilitet kan därför anses dåliga i 
vår enkät. Vad gäller enkäten generellt så skulle vi ha använt den nuvarande enkäten som mall 
ifall vi fick göra om undersökningen, som innehåller ändringar av de problem vi just belyst. 
Datainsamlingen ger en bra bild av fördelningen av kunder på de olika tiderna på dygnet.  
 
Sedan bör även pivotanalyserna diskuteras ifall de ger information om verkligheten och är 
statisktiskt pålitligt. Därför ser vi att dessa analyser fungerar bäst som komplement till de 
övriga verktygen eller som indikationer till fortsatta undersökningar. 
 
Den generella MVA-analysen kan anses bristfällig och detta beror på sättet vi strukturerade 
frågorna på i enkäten. Till exempel kan detta illustreras i de dåligt klassificerade variabler vi 
fick från klusteranalysen. 
 
Vad gäller conjointanalysen kan trovärdigheten inte höjas till skyarna utan bör ses som knapp, 
eftersom antalet respondenter endast var 10. Detta kan vara anledningen till att åsikterna 
angående gyminstruktör motsäger varandra i de olika analyserna. 
 
7. Referenser 
 
Ange i löptext författarens efternamn och årtal (första författarnamn samt m.fl. om författarna är fler än 
två). I referenslistan anges alla författares namn, och årtal. Refereras till en bok anges alltid förlag och 
förlagsort. En artikel från en tidskrift refereras med tidskriftens namn, nummer och volym. Konferens: 
Konferensvolymens namn och artikelns sidor. Vid muntlig kommunikation anges referensperson, 
eventuellt företag/organisation samt tidpunkt. För material hämtat från Internet gäller att författaren 
eller redaktören anges, följt av webbplatsens adress och tidpunkt. Ni får även ha med annan 
information, men tänk på att referenslistan ska vara konsekvent utformad. Har ni exempelvis med ett 
ISBN nummer för en bok måste ni ha med ISBN-numret för alla böcker ni refererar till. Utforma 
referenslistan i alfabetisk ordning utifrån efternamnet på författarna.  
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Bilaga 1. Enkät 
 

Hur ska Stils gym se ut? 
 
Vi är tre studenter som, på uppdrag av Stil, genomför en undersökning. Syftet med 
undersökningen är att ge förslag på hur Stil kan utforma sitt kommande gym så att det tilltalar 
så många som möjligt. Du som svarar på denna enkät kommer givetvis att vara anonym. 
 
1. Kön:  Man   (1) 
  Kvinna   (2) 
 
2. Ålder: _____år 
 
3. Månadsinkomst: __________kr/månad (Brutto) 
 
4. Hur många dagar i veckan VILL Du träna: _____dagar 
 
5. ÄRLIGT, hur många dagar tränar Du i veckan: _____dagar 
 
6. Vilken tid på dygnet tränar Du helst: 
05.00 – 10.00  (1) 
10.00 – 13.00  (2) 
13.00 – 16.00  (3) 
16.00 – 19.00  (4) 
19.00 – 22.00  (5) 
22.00 – 00.00  (6) 
 
7. Huvudsaklig sysselsättning: Student           (1) 
   Anställd vid LTU         (2) 
   Annan          (3) 
 
8. Om du studerar, vilken årskurs går du i: _______ 
 
9. Civilstatus:  Singel          (1) 
   Sambo          (3) 
   Gift          (2) 
   Kombo          (4) 
 
10. Vad har Du för kort hos Stil för närvarande: (ringa in Ditt alternativ) 
Motionskort   (1) 1 mån (2)  4 mån (3) 12 mån   (4) 
Guldkort   (5) 1 mån (6) 4 mån (7) 12 mån   (8) 
Gymkort   (9) 1 mån (10) 4 mån (11) 12 mån  (12) 
Gymkort(dag) (13) 1 mån (14) 4 mån (15) 12 mån  (16) 
 
11. Har Du tränat/tränar du på något annat gym än Stils under det senaste året: 
   Ja   (2) 
   Nej   (1) 
 
12. Om Ja, hur många dagar i veckan: ____dagar 
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Om Du INTE tränar på gym, hoppa till fråga 34 
 
13. Vilken är anledningen till att Du på gym:     
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
14. Vad använder Du mest på gymmet: 
   Fria vikter     (1) 
   Maskiner     (3) 
   Konditionsmaskiner    (4) 
   Annat______________________________ 
 
15. Vilken kroppsdel tränar Du mest: (Rangordna med siffror från 1-7, där ett är 
viktigast) 
Axlar   ___ (1) 
Armar   ___ (2) 
Bröst   ___ (3) 
Mage   ___ (4) 
Rygg   ___ (5) 
Ben   ___ (6) 
Annat:   ___ (7) 
Ange vad:_______________________________________ 
 
16. Vad i träningsmiljön är viktigast för Dig: (Rangordna med siffror från 1-8, där 1 är 
viktigast) 
Lokalstorlek  ___ (1) 
Vätsketillgång ___ (2) 
Musik  ___ (3) 
Belysning  ___ (4) 
Ljudnivå  ___ (5) 
Ventilation  ___ (6) 
Hygien  ___ (7) 
Annat  ___ (8) 
Ange vad:________________________ (9) 
 
17. Hur långa är Dina träningspass i genomsnitt: ________min 
 
18. Hur viktigt är det att det finns tillgång till gyminstruktörer på Ditt gym: (Ringa in 
Ditt svar) 

Ej viktigt:     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     :Viktigt 
 
19. Vad tycker du om Stils gyminstruktörer: 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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20. Anser Du att gyminstruktör ska ingå i kortet (vilket skulle medföra en högre 
kostnad):   
   Ja   (1) 
   Nej   (2) 
   Vet ej   (3) 
 
21. Är det viktigt vilka människor som tränar på gymmet: 
   Ja    
   Nej   
   Vet ej   

Kommentar:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
22. Hur nöjd är Du med de nuvarande fria vikterna på Stil: 

Mycket missnöjd:     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     :Mycket nöjd 
 
23. Vad anser Du om antalet fria vikter på Stil: 

För få:     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     :För många 
 
24. Kommentera betygen Du gav de fria vikterna på Stil: 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
25. Hur nöjd är Du med de nuvarande maskinerna på Stil: 

Mycket missnöjd:     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     : Mycket nöjd 
 
26. Vad anser Du om antalet maskiner på Stil: 

För få:     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     :För många 
 
27. Kommentera betygen Du gav maskinerna på Stil: 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
28. Hur nöjd är Du med de nuvarande konditionsmaskinerna på Stil: 

Mycket missnöjd:     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     :Mycket nöjd 
 
29. Vad anser Du om antalet konditionsmaskiner på Stil: 

För få:     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     :För många 
 
30. Kommentera betygen Du gav konditionsmaskinerna på Stil: 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
31. Vad är Din generella uppfattning om gymmet idag: 

Urkass:     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     :Asbra 
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32. Vilken musik vill Du helst höra under tiden du gymmar: 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
33. Vad skulle du vilja förändra på Ditt nya gym: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Frågorna nedan riktar sig enbart till personer som INTE tränar på gym. Till Dig som 
gymmar, TACK FÖR DIN MEDVERKAN! Lycka till med träningen! 
 
34. Varför tränar Du inte på gym: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
35. Har priset inverkan på Ditt beslut att INTE träna på gym:  
   Ja   
   Nej   
   Vet ej   
 
36. Påverkar typen av människor som tränar på gym dig att INTE träna: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
37. Påverkar utbudet av utrustning Ditt val att inte träna: 
   Ja   
   Nej   
   Vet ej   
38. Om Ja, i så fall vad: 
   Fria vikter    
   Maskiner    
   Konditionsmaskiner   
   Annat______________________________ 
 
39. Vad skulle få Dig att börja träna gymmet: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 
Tack för din medverkan och lycka till med träningen! 
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Bilga 2. Pivot-tabell 
 
Tabell 1 över enkätsvar. 
  1.Kön       
Data kvinna man Grand Total   
Average of 5. Ärligt träna 3,525 3,666666667 3,608247423   
Average of 4. Vill träna 4,375 4,596491228 4,505154639   
      
  1.Kön       
Data kvinna man Grand Total   

Count of 6. 0500-1000 10 10 20   
Count of 6. 1000-1300 5 10 15   
Count of 6. 1300-1600 1 7 8   
Count of 6. 1600-1900 20 22 42   
Count of 6. 1900-2200 11 26 37   
Count of 6. 2200-0000   1 1   
      
1.Kön        
Kvinna man Grand Total    

40 60 100    
      
Count of Enkätnr 11. Annat gym       
  ja nej Grand Total   
Total 52 48 100   
      
Count of Enkätnr 7. Sysselsättning        
  annan ltu student Grand Total  
Total 15 4 81 100  
      
Count of Enkätnr 9. Civilstatus         
  gift Kombo sambo singel Grand Total 
Total 8 5 38 49 100
      
Data Total     
Count of 13. Varför gymma - hälsa 37     
Count of 13. Varför gymma - styrka 39     
Count of 13. Varför gymma - kondition 16     
Count of 13. Varför gymma - socialt 7     
Count of 13. Varför gymma - utseende 14     
      
Average of 17. Tid träningspass 1.Kön       
  kvinna man Grand Total   
Total 64,10714286 72,36363636 69,57831325   
      
Average of 18. Gyminstruktör 1.Kön       
  kvinna man Grand Total   
Total 5,571428571 3,857142857 4,428571429   
      
Count of Enkätnr 20. Instruktör i kort         
  ja nej vet ej (blank) Grand Total 
Total 18 55 10 17 100
      
Average of 31. Generell uppfattning 1.Kön       
  kvinna man Grand Total   
Total 6,821428571 6,446428571 6,571428571   
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Bilga 3. Pivot-diagram 
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Diagram 1.  Normalfördelning av åldern. Y-axeln: antal. X-axeln: ålder 
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Diagram 2. Musikfördelning. Y-axeln: antalrespondenter X-axeln: musik kategorier. 
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 Diagram 3. Musikstil vid 05.00-10.00. Y-axeln: antal respondenter. X-axeln: musikkategori 
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 Diagram 4. Musikstil vid 10.00-13.00. Y-axeln: antal respondenter. X-axeln: musikkategori 
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 Diagram 5. Musikstil vid13.00-16.00. Y-axeln: antal respondenter. X-axeln: musikkategori 
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 Diagram 6. Musikstil vid 16.00-19.00. Y-axeln: antal respondenter. X-axeln: musikkategori 
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 Diagram 7. Musikstil vid 19.00-22.00. Y-axeln: antalrespondenter. X-axeln: musikkategori 
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Diagram 8 nöjdhet och  antal av gymets tre delar. Y-axeln: medelbetyg.  X-axeln: nöjdhet och 
antal av gymets olika delar. 
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Diagram 9. Medelbetyg över vad man man ser viktigast att träna. Y-axeln: medelbetyg. X-axeln: 
kropps grupper. 
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Diagram 10. Medelbetyg över lokalegenskaper. Y-axeln: medelbetyg. X-axeln: lokalegenskaper. 
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Diagram 11. Vilken lokal egenskap som värderas högst av de olika gymdelarna . Y-axeln: 
medelbetyg  från de olika gymdelarna 1: fria vikter, 3: maskin, 4:kondition.  X-axeln: 
lokalegenskaper. 
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 Diagram 12.  Varför folk gymar. Y-axeln: antal respondenter. X-axeln:varför folk gymar.. 
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Bilaga 4. MVA-tabell över variabler 
 
Tabell 1. Uppdelning av variabler i beroende och oberoende samt kvalitativa och kvantitativa 
Namn  Typ av variabel Namn  Typ av variabel 
Ålder Oberoende/kvantitativ Kön Beroende/kvalitativ 
Inkomst Oberoende/kvantitativ Sysselsättning Beroende/kvalitativ 
Vill träna Oberoende/kvantitativ Årskurs Beroende/kvalitativ 
Ärligt träna Oberoende/kvantitativ Civilstatus Beroende/kvalitativ 
Axlar  Oberoende/kvantitativ StiLkort Beroende/kvalitativ 
Armar  Oberoende/kvantitativ Annat gym Beroende/kvalitativ 
Bröst Oberoende/kvantitativ Mest på gym Beroende/kvalitativ 

Mage Oberoende/kvantitativ
Instruktör i 
gymkort Beroende/kvalitativ 

Rygg Oberoende/kvantitativ   
Ben Oberoende/kvantitativ   
Lokal storlek Oberoende/kvantitativ   
Vätsketillgång Oberoende/kvantitativ   
Musik Oberoende/kvantitativ   
Belysning Oberoende/kvantitativ   
Ljudnivå Oberoende/kvantitativ   
Ventilation Oberoende/kvantitativ   
Hygien Oberoende/kvantitativ   
Tid Träningspass Oberoende/kvantitativ   
Gyminstruktör Oberoende/kvantitativ   
Nöjd fria vikter Oberoende/kvantitativ   
Antal fria vikter Oberoende/kvantitativ   
Nöjd maskin Oberoende/kvantitativ   
Antal maskin Oberoende/kvantitativ   
Nöjd Konditionsmaskin Oberoende/kvantitativ   
Antal 
Konditionsmaskin Oberoende/kvantitativ   
Generell Uppfattning Oberoende/kvantitativ   
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Bilaga 5. QFD-Hus 
 
                          

      Lokalstorlek                   
        Ventilation                 

          Informationsblad             
    -       Antal maskiner         
    -         Antal fria viker           
    -           Antal konditionsmaskiner   

        +         Gyminstruktör     
        +       +   En drogfri miljö   
      +               Ökad renlighet   

                        Anpassad musik 
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Bra luft 1 1 3             1        
Billigt gymkort 4 2           2            

Förbättrat socialt liv 5               1          
Ingen trängsel 2 3     2 2                
Inga väntetider 1       3 3 3              

Ökad information om träning 2     3       2     1      
Välkomnande stämning 4             1 3 1   3    

Förbättrad hälsa 3   1   2 2 2              
Förbättrad styrka 3     1 3 3   1            

Förbättrat utseende 3     1 2 2 2 2     1      
Ökat hygien 1   3             3         

Lätthantrade redskap 2             2     3       
Svårighetsgrad 1 4 5 4 4 4 5 2 5 5 1     

Tidigare problem X X     X           X     
                            

Skalor:                            
Sambandsmatris: Viktning:                

 3 = starkt samband  5 = mycket viktig                
 2= medel samband  1 = obetydlig                
 1= svagt samband Svårighetsgrad:                
   = inget samband 1 = Svårast att ändra                

Effekter: 5 = Lättast att ändra                
 - negativ effekt                            
 + positiv effekt                            
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Bilaga 6. Presentations material till Conjoint, samt svar 
 
Värdera följande åtta koncept med 1-8 där bästa är 8 och sämsta är 1. 
 
Koncept 1. Betyg Koncept 5. Betyg
        

Gyminstruktör i gymkort dock med ett pris på +10%    Info blad om träningen   
Mindre öppen yta men mer yta mellan redskapen.   Bra ventilation dock med ett gymkortspris på +10%   
Blandad musik   Större öppna ytor men mindre yta mellan redskapen   
Bra ventilation dock med ett gymkortspris på +10%    Blandad musik   
Pris: 2400kr/år    Pris: 2200/år   

        
Koncept 2.   Koncept 6.   
        

Bra ventilation dock med ett gymkortspris på +10%    Bra ventilation dock med ett gymkortspris på +10%   
Större öppna ytor men mindre yta mellan redskapen   Mindre öppen yta men mer yta mellan redskapen   
Hårdrock   Hårdrock   
Gyminstruktör i gymkort dock med ett pris på +10%    Info blad om träningen   
Pris: 2400/år   Pris: 2200   

        
Koncept 3.   Koncept 7.   
        

Gyminstruktör i gymkort dock med ett pris på +10%    Sämre ventilation men ingen extra kostnad   
Blandad musik   Info blad om träningen   
Sämre ventilation men ingen extra kostnad   Mindre öppen yta men mer yta mellan redskapen   
Större öppna ytor men mindre yta mellan redskapen   Blandad musik   
Pris: 2200/år   Pris: 2000   

        
Koncept 4.   Koncept 8.   
        

Gyminstruktör i gymkort dock med ett pris på +10%   Större öppna ytor men mindre yta mellan redskapen   
Sämre ventilation men ingen extra kostnad   Sämre ventilation men ingen extra kostnad   
Hårdrock   Info blad om träningen   
Mindre öppen yta men mer yta mellan redskapen.   Hårdrock   
Pris: 2200/år   Pris: 2000   

        

 
Tabell1. Svar från vad respondenten tyckte om de olika koncepten 
 Koncept 1 2 3 4 5 6 7 8
Respondent          

1  1 2 5 4 6 8 3 7
2  3 1 6 4 5 8 2 7
3  7 4 2 6 8 5 1 3
4  2 6 7 3 5 4 1 8
5  3 2 1 5 7 8 4 6
6  1 5 2 6 4 8 3 7
7  1 6 2 7 3 5 4 8
8  5 8 3 6 4 2 7 1
9  2 4 1 3 6 7 8 5

10  3 7 1 5 4 8 2 6
          
          
Medeltal:   2,8 4,5 3 4,9 5,2 6,3 3,5 5,8



 33

Bilaga 7. Anovatabell över Conjoint-analysen 
 
Use your mouse to right click on individual cells for definitions.    
Response: Response 1       
        ANOVA for Selected Factorial Model      
Analysis of variance table [Partial sum of squares]     
 Sum of  Mean F     
Source Squares DF Square Value Prob > F    
Model 10,045 2 5,0225 14,99254 0.0077 significant   
A 6,125 1 6,125 18,28358 0.0079    
C 3,92 1 3,92 11,70149 0.0188    
Residual 1,675 5 0,335      
Cor Total 11,72 7       
         
The Model F-value of 14.99 implies the model is significant.  There is only   
a 0.77% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise.   
         
Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.     
In this case A, C are significant model terms.       
Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.     
If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),   
model reduction may improve your model.      
         
Std. Dev. 0,578792  R-Squared 0,857082     
Mean 4,5  Adj R-Squared 0,799915     

C.V. 12,86204  
Pred R-
Squared 0,63413     

PRESS 4,288  
Adeq 
Precision 8,887355     

         
The "Pred R-Squared" of 0.6341 is in reasonable agreement with the "Adj R-Squared" of 0.7999. 
         
"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is desirable.  Your  
ratio of 8.887 indicates an adequate signal.  This model can be used to navigate the design space. 
         
 Coefficient Standard 95% CI 95% CI    
Factor Estimate DF Error Low High VIF   
Intercept 4,5 1 0,204634 3,973972 5,026028    
A-MusikStiL 0,875 1 0,204634 0,348972 1,401028 1   
C-
Information 0,7 1 0,204634 0,173972 1,226028 1   
         
         
         
 Final Equation in Terms of Coded Factors:      
         

 
Response 
1  =       

 4,5        
 0,875  * A       
 0,7  * C       
         
 Final Equation in Terms of Actual Factors:      
         
 MusikStiL - Blandad musik      
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 Information - Infoblad, billigt      

 
Response 
1  =       

 2,925        
         
 MusikStiL + Hårdrock      
 Information - Infoblad, billigt      

 
Response 
1  =       

 4,675        
         
 MusikStiL - Blandad musik      
 Information + Gyminstruktör, dyr      

 
Response 
1  =       

 4,325        
         
 MusikStiL + Hårdrock      
 Information + Gyminstruktör, dyr      

 
Response 
1  =       

 6,075        
         
         
              Diagnostics Case Statistics      
Standard Actual Predicted   Student Cook's Outlier Run 
Order Value Value Residual Leverage Residual Distance t Order 

1 2,8 2,925 -0,125 0,375 -0,27318 0,014925 -0,24618 3
2 4,5 4,675 -0,175 0,375 -0,38245 0,029254 -0,34719 1
3 3 2,925 0,075 0,375 0,163908 0,005373 0,146999 5
4 4,9 4,675 0,225 0,375 0,491723 0,048358 0,450846 7
5 5,2 4,325 0,875 0,375 1,912254 0,731343 3,299832 8
6 6,3 6,075 0,225 0,375 0,491723 0,048358 0,450846 4
7 3,5 4,325 -0,825 0,375 -1,80298 0,650149 -2,72643 6
8 5,8 6,075 -0,275 0,375 -0,60099 0,072239 -0,55808 2

         
Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at the:  
   1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of residuals. 
   2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error.  
   3) Outlier t versus run order to look for outliers, i.e., influential values.   
   4) Box-Cox plot for power transformations.     
         
If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model Graphs icon. 
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DESIGN-EXPERT Plot

Response 1
X = A: Musikstil
Y = C: Information

Actual Factors
B: Ventilation = - Dålig vent. billigt
D: Yta = - öppna ytor trångt mellan redskap

A: Musikstil

C
: I

nf
or

m
at

io
n

- Blandad musik + Hårdrock

- Infoblad, billigt

+ Gyminstruktör, dyr

2.925

4.325

4.675

6.075

 


