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Förord 
I kursen IEK204 – Kundfokuserad produktutveckling vid Luleå tekniska universitet, under 
första läsperioden höstterminen 2006, gavs uppgiften att i ett projekt lyfta fram en organisa-
tions produktutvecklingsprocess och att klargöra deras möjligheter att öka kundtillfreds-
ställelsen för en vara eller en tjänst. Utvecklingen skulle ske utifrån resultat från analyser 
vilka genomfördes med, i kursen ingående analyseringsmetoder. Med de identifierade 
kundbehoven till grund skulle förbättringsförslag till valt projekt presenteras.  
 
Gruppen valde att arbeta med utvecklingen av en tjänst, nämligen tjänsten gruppträning som 
produceras av organisationen Studentidrotten i Luleå. 
 
Gruppen består av fyra studenter med blandad programtillhörighet och detta har bidragit till 
den positiva effekten av ökad kompetensbredd i projektet.  
 
Vi vill speciellt tacka vår handledare Rickard Garvare för all hjälp och handledning av arbetet. 
Ett stort tack riktas även till de lärare som, för respektive kursmoment, bidragit med stor hjälp 
och engagemang, Erik Lovén, Erik Vanhatalo, Magnus Svensson, Karin Schön och Peter 
Johansson.  
 
Slutligen vill vi tacka följande personer från StiL, för visat intresse och hjälp med utformning 
av enkäten, Kjell Englund verksamhetschef, Pernilla Martinsson ekonomi, Carina Karlsson 
övergripande ansvar för gruppträning, Sofie Lestander ansvar för gruppträning.  
 
 
 
 
Luleå, oktober 2006 
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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar ett arbete i kundfokuserad produktutveckling och har till syfte att 
utifrån identifierade kundönskemål öka attraktiviteten för gruppträningen på studentidrotten i 
Luleå (StiL) för studenter och anställda vid Luleå tekniska universitet (LTU). Målet med pro-
jektet är att utveckla en stimulerande och motiverande gruppträning med en väl fungerande 
organisation. Att med små medel och nya innovativa förbättringsförslag utveckla tjänsten 
kring gruppträning och på så vis erhålla fler nöjda kunder.  
 
För identifiering av kundönskemål och kundbehov utformades en enkät som delades ut på 
universitetsområdet och på StiL. Enkäten innehåller ett antal olikartade frågor som möjliggör 
analys med hjälp av multivariata metoder. Enkäten fångade även in presumtiva kunder 
eftersom deras åsikter anses vara intressanta för undersökningen. 
 
Som hjälpmedel vid sammanställning och gruppering av insamlad data användes Microsoft 
Excel. För analys av materialet med multivariata metoder har Statgraphics använts. Med hjälp 
av dessa metoder påvisades underliggande samband mellan kundönskemål, kundbeteenden 
och produktegenskaper. De multivariata metoder som använts för att analysera enkätsvaren i 
detta arbete är principalkomponentanalys och klusteranalys.  
 
Andra verktyg som använts under arbetets gång är kvalitetshuset och ConJoint-analys, vilka 
har nyttjats till att utveckla ett nytt träningskoncept som är tänkt att skapa ett mervärde för 
kunderna och motiverar dem att delta i gruppträning på StiL. 
 
Vår slutsats är att kunderna är överlag nöjda med StiL och det utbud som erbjuds i form av 
gruppträning. Det stora återkommande missnöjet bland kunder är platstillgänglighet och 
avsaknad av möjlighet till spontan träning. I rekommendationerna till StiL har fokus legat på 
kundönskemålens tillgänglighet, utbud och motivation då dessa värdesätts mest hos kunderna.  
 
StiL rekommenderas att satsa på: 
• segmentera sin målgrupp för att bli mer kundanpassade  
• arbeta för att kunna erbjuda större möjlighet till spontan träning 
• erbjuda gruppträningsrådgivning och föreläsningar i tränings- och kostlära för att 

motivera kunder och hjälpa dem att uppnå individuella mål 
• motivationshöjande tjänster i form av belöningssystem och utveckling av Mina Sidor. 
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1 Introduktion  

I detta kapitel presenteras bakgrund till vår studie. Vi ger en kort presentation av StiLs 
verksamhet samt klargör syftet med vår undersökning. 

1.1 Bakgrund 
Studentidrotten i Luleå (StiL) är en idrottsförening vid Luleå tekniska universitet (LTU) som 
är belägen på Porsön i Luleå. Föreningen har som huvudsaklig målsättning att erbjuda 
lättillgängliga idrotts-, motions- och friluftsaktiviteter. Målgruppen är främst studenter och 
anställda vid LTU, men StiL är en öppen förening och välkomnar alla som vill delta i deras 
aktiviteter.  
 
För närvarande har föreningen ca 2000 medlemmar som kan välja mellan över 20 olika 
idrotter och aktiviteter. 
 
StiL i Luleå erbjuder i dag följande gruppträningar: 

• Gympa 1, 2 & 3 samt Cirkelgympa 
• Aerobic 1, 2, 3 samt Aerobic Dance och 20/20/20 
• BodyCombat 
• BodyBalance 
• BodyPump 
• Spinning samt SpinPump 
• Step 1 & 2 
• BodyStep 
• Poweryoga 
• Mammagympa 
• Centerfokus 

 
Under 2005 började StiL att utbilda instruktörer efter LesMills-konceptet. LesMills är en 
internationell standard som erbjuder förkorreograferade gruppträningspass av olika slag. Detta 
innebär att dessa pass har samma utformning oberoende av instruktör eller var i världen du 
väljer att träna. De LesMills-pass som StiL erbjuder är BodyCombat, BodyPump, BodyStep 
och BodyBalance. Innehållet i dessa pass kan StiLs instruktörer alltså inte påverka. 
 
StiL-anläggningen har öppet alla dagar i veckan och gruppträningen är förlagd förmiddag, 
eftermiddag och kväll, med flest pass under kvällstid. Hallschema återfinns i bilaga 1. 
I dagsläget har StiL två lokaler för gruppträning samt en separat spinninglokal. 
 
Förutom att i första hand erbjuda motionsaktiviteter så tävlar föreningen med tre serielag i 
olika idrotter och arrangerar även utbildningar och kurser inom olika aktivitetsområden, 
såsom exempelvis gymnastikledarutbildning och fjällsäkerhetskurser. 

1.2 Syfte 
Syftet med undersökningen är att utifrån identifierade kundönskemål öka attraktiviteten för 
gruppträngingen på StiL för studenter och anställda vid LTU. Målet med projektet är att 
utveckla en stimulernade och motiverande gruppträning med en väl fungerande organisation, 
och med små medel och nya innovativa förbättringsförslag utveckla tjänsten kring 
gruppträning. Det vi vill uppnå är att erhålla fler nöjda kunder. 
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1.3 Avgränsningar 
Projektet avser gruppträningen på StiL och de faktorer som främst behandlas är utbudet och 
de organisatoriska faktorerna kring gruppträningen. Projektet utförs under en tid då StiL står 
inför stora förändringar, bl a flytt till nya lokaler. Detta medger stora förändringsmöjligheter 
men vi tror att vissa kundbehov med stor säkerhet kommer att tillfredställas i och med 
lokalbytet.  
 
En avgörande avgränsning för projektet är valet av målpopulation. Till största delen 
identifieras kundönskemålen hos studenter och anställda vid LTU då dessa målgrupper i 
dagsläget är StiLs största.  
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2 Teori 
I detta kapitel kommer relevanta teorier, som kommer att ligga till grund för vår under-
sökning, att tas upp. Den övergripande studien har gjorts genom att undersöka befintlig 
litteratur, databaser och artiklar. 

2.1 Gruppträning 
I denna rapport definierar vi gruppträning som; Träning i grupp som bedrivs vid olika gym- 
och träningsanläggningar där en instruktör leder träningen som vanligen sker till musik. 
Några exempel på olika former av gruppträning är aerobic, BodyCombat, BodyBalance, 
gympa och yoga. 

2.2 Kundmotivation 
Motivation är ett beteende som gör att organismer konsekvent strävar mot bestämda mål. 
Källan till motivationen kan antingen ligga inom organismen (primär motivation), i form av 
primitiva inre drivkrafter som ger energi åt handlandet, eller i omvärlden (sekundär motiva-
tion), där handlandet formas av sociala faktorer och dras mot eftersträvansvärda målobjekt 
(Toates, 1986). 
 
Om en organisation vill ha motiverade kunder så måste de se till att producera eller utforma 
eftersträvade och önskvärda varor eller tjänster. Det handlar alltså om att stimulera den 
sekundära motivationen genom att skapa eftertraktade produkter som ger konkurrensfördelar 
och kanske uppfyller kundernas outtalade behov. Detta kan åstadkommas genom ett 
systematiskt kvalitetsarbete och kreativt tänkande (Toates, 1986). 

2.3 Kundtillfredsställelse 
Kundtillfredsställelse är ett tillstånd i kundens huvud, en rent subjektiv reaktion på hur väl 
önskemål har uppfyllts. Kundens enskilda bedömning grundar sig på företagets organisation 
samt de erbjudande som företaget framställer och utfallet av dessa samlade bedömningar ger i 
sin tur upphov till en viss kundtillfredsställelse. Denna tillfredställelse påverkar givetvis 
kundens beteende i form av lojalitet mot företaget samt kundens benägenhet att berätta om 
sina upplevelser (Söderlund, 1997).  

2.4 Kundlojalitet 
En kund som är lojal mot ett företag, ett varumärke eller en produkt är en trogen kund som 
återkommer för nya inköp. Allt fler företag försöker fokusera på just det här eftersom det 
anses ha en starkt positiv inverkan på lönsamheten. Men det är skillnader på lojala kunder; en 
falskt lojal kund skulle byta produkt så fort ett bättre alternativ dyker upp medan den sant 
lojala kunden inte är benägen att byta produkt även om det finns alternativ (Bergman & 
Klefsjö, 2001). 
 
För att få nöjda eller förtjusta kunder måste man lyssna till kunderna och försöka förstå vad 
som påverkar kundernas upplevelse av en viss produkt. Man måste alltså anstränga sig mer 
för att vinna kundernas lojalitet och ett sätt att uppnå en större förståelse för kunderna är att 
utföra en enkätundersökning riktad till kunderna. Denna metod är ett steg i rätt riktning för att 
få lojala kunder, genom att man får veta mer om vad kunderna tycker och vad deras behov är 
(Bergman & Klefsjö, 2001). 
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3 Metod och datainsamling  
I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för undersökningen. Inledningsvis beskrivs hur 
data samlats in och analyserats. Därefter redovisas arbetet med produktutvecklingsprocessen 
samt vidare analys av nya produktkoncept. Utöver detta kommer vi att presentera de 
metodproblem som kan ha påverkat vår studie. 

3.1 Datainsamling 
För att göra en statistisk undersökning så måste data samlas in. Datainsamlingen kan utföras 
på olika sätt och exempel på insamlingsmetoder som används är direkt observation samt olika 
enkäter och intervjuer. Metoderna kan naturligtvis kombineras vid en undersökning för att 
erhålla önskad svarsfrekvens (Dahmström, 1991). 

3.1.1 Enkätundersökning 
Denna rapport bygger på en enkätundersökning, enkäten återfinns i bilaga 2. Anledningen till 
detta metodval grundar sig i att vi vill kunna generalisera resultatet och dra slutsatser om en 
bakomliggande population. För att erhålla en hög svarsfrekvens valde vi att dela ut enkäten 
personligen och vänta på respondenterna medan de fyllde i den. För att vara säker på att 
tillräckligt många respondenter hade erfarenhet av gruppträning på StiL, så samlade vi in en 
del av enkäterna på StiLs träningscenter på Porsön. Vi försökte att göra insamlingen på olika 
delar av universitetet och vid olika tidpunkter för att få ett så slumpmässigt urval som möjligt. 

3.1.2 Val av respondenter 
I undersökningen var det önskvärt att identifiera kundbehov och kundönskemål hos StiLs 
presumtiva kunder. Populationen definieras som: Alla StiLs presumtiva kunder. På grund av 
begränsad tidstillgång och resurser delades enkäten ut till presumtiva kunder, vilka 
geografiskt sett var enkla att nå ut till, dvs till största delen studenter och anställda vid LTU.  

3.1.3 Operationalisering av enkät 
När enkäten konstruerades lades fokus på frågor som vi ansåg skulle ge intressanta resultat 
vid analys. Vissa restriktioner gavs om att enkäten skulle innehålla ett antal öppna frågor, 
några frågor där svaren blev kvalitativa samt några där svaren blev kvantitativa. Dessa för att 
möjliggöra olika former av multivariat analys av enkätsvaren.  
 
Enkätens struktur består av tre delar. Första delen avgränsar respondenter som inte har något 
intresse för gruppträning och därför inte räknas som presumtiva kunder. Dessa respondenter 
ombeds sluta besvara enkäten i ett tidigt skede.  
 
Den andra gruppen av respondenter är de som aldrig har provat gruppträning på Stil och dessa 
behöver av denna anledning inte svara på frågor beträffande gruppträning på StiL. Dessa 
slussas vidare till sista sidan i enkäten för att svara på en flervalsfråga om vad som skulle 
kunna få dem att börja träna på StiL. 
 
Till de kunder som har intresse av gruppträning och deltar i denna på StiL ställdes inled-
ningsvis fem frågor beträffande bakgrundsinformation som t ex ålder, kön. Därefter tillfrågas 
de om träningsbeteende, gruppträningsformer som intresserar dem, gruppträningsformer de 
saknar, uppfattning om StiLs prisnivå, bokningssystemet för gruppträning samt vad de anser 
om instruktörernas kompetens. Därefter värderas ett antal faktorer på sexgradig skala. 
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Värderingarna speglar hur viktig varje faktor är för respondenternas träning och deras val av 
träningsanläggning.  
 
Till vissa av frågorna ges sex svarsalternativ samt alternativet ingen åsikt. Valet av just detta 
antal grundar på att respondenter utan någon stark åsikt i den ställda frågan har en tendens att 
svara mittenalternativet om detta alternativ ges. För att tvinga respondenten att ta ställning 
togs beslutet om en jämn skala. 
 
När enkäten var färdig granskades den av handledare för kritik, därefter gjordes omformuler-
ingar i de fall då frågor kunde missförstås. För att slutligen kontrollera enkäten lät vi en test-
grupp fylla i den vilket gav ytterligare förbättringsförslag.  

3.1.4 Bortfall 
Det ringa bortfall som finns i undersökningen är tillfrågade som inte hade tid eller intresse av 
att svara på enkäten. Det finns ingen statistik över detta bortfall. 

3.2 Numerisk analys 

3.2.1 Pivottabeller 
För att sammanställa och gruppera insamlade enkätsvar användes Microsoft Excel och 
funktionen pivot-tabeller. Då avsikten var att i undersökningen fånga in ett stort antal olika 
respondenter ansåg vi att pivot-tabeller var ett bra verktyg. Syftet med verktyget var att finna 
samband mellan respondenter samt att skapa en översiktsbild av insamlade enkätsvar och 
utifrån dessa dra vissa slutsatser. Framför allt var det önskvärt att se hur populära olika 
typerna av gruppträning är och vad respondenterna anser sig sakna i utbudet. En annan 
motivering till valet av denna metod är att den underlättar avgörandet av vad som värderas 
högst hos respondenterna vad det gäller träningsmiljö och val av träningsanläggning. 

3.2.2 Multivariat Analys (MVA) 
Då pivot-tabeller är begränsade och bara kan jämföra ett fåtal parametrar åt gången valde vi 
att komplettera med multivariata metoder för att ytterligare analysera och utvärdera vårt 
datamaterial. Med hjälp av dessa metoder kan underliggande samband påvisas mellan 
kundönskemål, kundbeteenden och produktegenskaper (Klefsjö m.fl. 1999). De multivariata 
metoder som vi använt oss av för att analysera enkätsvaren i detta arbete är 
principalkomponentanalys och klusteranalys.  

3.2.2.1 Principalkomponentanalys (PCA) 
Principalkomponentanalys är en teknik som används för att analysera samband mellan ett 
stort antal variabler. Genom att med denna metod identifiera variablernas underliggande 
dimensioner försöker man förklara så mycket som möjligt av den information som finns i 
datamaterialet (Klefsjö m.fl. 1999). Då datamaterialet från enkätundersökningen består av ett 
stort antal variabler valdes att, med hjälp av principalkomponentanalys, försöka finna några 
underliggande dimensioner av dessa för att på så vis strukturera upp svaren på enkäterna.  
 
Principalkomponentanalysen syftar till att finna eventuella mönster i kundernas värderingar 
av betydelsen av yttre, påverkbara faktorer beträffande gruppträning. Ur enkäten valdes därför 
ett antal frågor ut vilka gav oberoende och kvantitativa variabler till svar. Anledningen till 
detta är att teorin, som ligger till grund för analysmetoden, endast medger att vissa variabler 
kan ingå i analysen.  
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3.2.2.2 Klusteranalys 
För att identifiera liknande värderingar bland respondenterna i enkätundersökningen och för 
att skapa hanterbara grupper av dessa så genomförs en klusteranalys. Klusteranalysen är ett 
hjälpmedel för att bilda meningsfulla undergrupper av individuella experimentella enheter. 
Baserat på likheter hos dessa enheter klassificeras de i ett mindre antal homogena 
undergrupper. (Föreläsningsanteckningar 060922) 
 
De variabler som valts ut för analysen är de som berör vad respondenterna anser viktigt 
gällande träningsmiljö och deras val av träningsanläggning (se bilaga 2, fråga 22 och 23). 
Alltså är det oberoende och kvantitativa variabler som ligger till grund för denna analys. 
Klusteranalysen genomförs med Ward’s metod eftersom den tenderar att ge ungefär lika 
många observationer i varje kluster vilket ses som en fördel. Som avståndsmått väljs 
euklidiskt avstånd då det måttet är frekvent använt och ska fungera bra. 

3.3 Kreativitetsteori 
Plsek definierar kreativitet som ”koppling och omställning av kunskap – i medvetandet hos 
människor som tillåter dem själva att tänka flexibelt – för att generera nya, ofta överraskande 
idéer som andra anser vara användbar” se Plsek (1997). Ett tecken på god kreativitet är 
förmågan att tänka utanför sitt paradigm. En genomgripande förändring av grundläggande 
antaganden och tankemönster definieras alltså som ett paradigmskifte. Genom kreativitet kan 
man bryta mönster och finna nya sätt att tillfredsställa kunder och därmed vinna stora 
konkurrensfördelar (Walger, 2000). 

3.4 Konceptgenerering 
Konceptgenerering är en viktig del av utvecklingsprocessen för att ta fram nya produkt-
koncept. Kreativitet är en viktig del av konceptgenerering där ett stort antal olika koncept, 
som tillfredsställer produktkraven, genereras och skall leda till att nya lösningar och idéer 
skapas (Bergman & Klefsjö, 2001). 
 
Konceptgenerering är en process som kan förklaras med fem faktorer: mål, restriktioner, 
alternativ, framställningar och lösningar (Smith,1998). 
 
Mål För att motivera produktutveckling måste man tydligt klargöra vilka mål man har med 
processen. Målen bör utgå från de kundbehov som finns. 

 
Restriktioner För att begränsa tankegångar till praktiskt 
genomförbara lösningar måste hänsyn tas till vissa 
restriktioner som utesluter icke genomförbara alternativ. 
Dessa restriktioner kan baseras tekniska och naturliga 
grunder liksom krav och anspråk från produktanvändare 
och omgivning. 

Mål Restriktioner 

Alternativ 

Framställningar 

 
Alternativ Möjliga lösningar som genererats och över-
vägts formar alternativen. Dessa kan vara övergripande 
för hela konceptet liksom förslag till lösning för en 
mindre komponent. Gemensamt för alla alternativ är att 
de kräver kreativitet och nytänkande för att resultera i 
användbara utkast. Lösning 

 
Fig.1 Konceptgenereringsprocessen 
med fem faktorer 
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Representation För att möjliggöra konstruktionen av den nya idén måste en verbal och 
visuell forming tas fram. Istället för att skapa produkten skapas en representation, ett sätt att 
kommunicera specifikationer med dem som ska tillverka produkten. 
 
Lösning Lösningen till en produktutvecklingsprocess är en framställning av systemets slutliga 
konstruktion. Det ursprungliga uttalade behovet har omformulerats till den slutliga lösningen 
som presenterar en produkt (Smith, 1998). 

3.5 Kundcentrerad planering 
Kundcentrerad planering är en metod för att, med utgångspunkt från kundernas behov och 
förväntningar och med hänsyn till konkurrenternas produkter, strukturera upp samt 
systematisera produktutvecklingsprocessen (Bergman & Klefsjö, 2001). 

3.5.1 Voice of the Customer Table 
Voice of the Customer Table (VoCT) är en metod som kan användas för att ta fram 
kundönskemålen till arbetet med kvalitetshuset. Arbetsgången med VoCT kan delas in i fyra 
faser, där den första fasen är datainsamling. I fas två handlar det om att identifiera vad 
kunderna vill ha och varför de använder produkten. Under fas tre analyseras varje påstående 
om en produkt så att det bakomliggande behovet kommer fram. I fas fyra så sammanfattas 
och analyseras slutligen de kritiska kundbehoven. Syftet med användandet av VoCT är i 
huvudsak att strukturera och sortera information från respondenterna genom vår enkätunder-
sökning och utifrån dessa generera idéer till produktutveckling. Därefter förs informationen 
vidare till kvalitetshuset i form av kundönskemål och produktegenskaper (Gustafsson, 1998). 

3.5.2 Brainstorming 
Det finns många verktyg utvecklade för att underlätta kreativt tänkande. Vi använde oss av 
idésprutning eller brainstorming. Metoden utvecklades av reklammannen Alex Osborn redan 
1941 (Gurule, 2006). Gruppen samlades kring ett definierat problem för att skapa så många 
idéer som möjligt kring detta. I första fasen fick tanken löpa fritt och kritik eller diskussion 
var helt förbjuden. I nästa fas utvärderades alla idéer gemensamt i gruppen och de mest 
användbara vidarearbetades. I den sista beslutande fasen togs, enligt gruppens bedömning, de 
bästa idéerna fram för vidareutveckling. 

3.5.3 Slumpord 
Slumpord är ett annat kreativitetsverktyg som utvecklats av Edward DeBono 1987. Verktyget 
går ut på att koppla en problemformulering till ett slumpvis utvalt ord, och på så sätt skapa 
nya idéer på hur man kan lösa problemet. Idéerna kan vara hur galna som helst, i detta läge är 
det kvantitet och inte kvalitet som räknas (Amdahl, 2004). De slumpord som valde att arbeta 
vidare med var fängelse, läppar och häst. Verktyget resulterade i många nytänkande och 
användbara idéer där motivation, belöningssystem och kontroll utgjorde grunden för 
förbättringsförslagen. 

3.5.4 Kvalitetshuset 
Ett verktyg som underlättar arbetet med kundcentrerad planering är kvalitetshuset (Andersson 
2004), vilket bland annat används för att beskriva och analysera samband mellan kundernas 
önskemål och produktens egenskaper. Vi tog fram ett kvalitetshus, av vilket man kan se 
utfallet i bilaga 3, genom följande steg: 
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1. I det första steget vid vår användning av kvalitetshuset så tog vi reda på vad kunderna 
tycker, genom att använda oss av den information som finns tillgänglig i vårt 
insamlade datamaterial. Andra kundönskemål fick vi fram genom brainstorming inom 
projektgruppen samt slumpordsmetoden. På detta sätt fick vi fram en bild av vad vi 
tror att kunderna vill ha. 

  
2. Nästa steg var att vikta våra framtagna kundönskemål, eftersom allt inte är lika viktigt 

för kunderna. I enkäten fanns det möjlighet för respondenterna att värdera vissa 
faktorer efter en sexgradig skala. Den här informationen användes nu för att vikta de 
framtagna kundönskemål, som var möjliga att vikta, genom att räkna ut ett medelvärde 
för faktorerna som respondenterna värderat. 

 
3. Efter att alla kundönskemål tagits fram och viktats så översätts dessa till produkt-

egenskaper. Ett krav på produktegenskaperna är att de ska vara mätbara och ha ett 
målvärde att sträva efter. Även produktegenskaperna togs fram genom brainstorming 
inom projektgruppen. I detta skede fick vi dessutom vara uppfinningsrika för att få 
fram några nya produktegenskaper som inte redan finns i dagsläget. Detta eftersom det 
är eftersträvansvärt med nya produktegenskaper som kan uppfylla kundernas outtalade 
behov. 

 
4. Ett moment som vi varit tvungna att avstå ifrån, på grund av tids- och resursbegräns-

ningar, är en konkurrensjämförelse. I konkurrensjämförelsen hade annars en bedöm-
ning gjorts av hur StiLs konkurrenter uppfyller kundönskemålen, vilket hade kunnat 
ge viktig information om konkurrensfördelar och nödvändiga förbättringsområden. 

 
5. Framtagna produktegenskaper kan eventuellt påverka fler än ett kundönskemål. Därför 

använder vi oss av sambandsmatrisen, i kvalitetshuset, för att påvisa dessa samband. 
Sambanden mellan produktegenskaperna och kundönskemålen analyseras för 
respektive cell i sambandsmatrisen och åskådliggörs med hjälp av olika symboler, 
beroende på om sambandet är starkt, medium eller svagt. 

 
6. Genom att använda korrelationsmatrisen (hustaket) så kan vi se om en produkt-

egenskap påverkas av en förändring på en annan produktegenskap. Förbättrar man en 
produktegenskap kanske det leder till att en annan försämras. 

3.6 ConJoint analys   
ConJoint-analys är en väl beprövad metod för att undersöka handlingsmönster med hjälp av 
försöksplanering (Bergman & Klefsjö, 2001). Med hjälp av denna metod bibehåller produkt-
utvecklingen ett kundfokus även i detaljutformningsfasen och slutresultatet blir därmed ett 
mer kundanpassat koncept. Vår analys används för att finna lämpliga nivåer på attribut som 
skapar ett mervärde för kunderna och motiverar dem att delta i gruppträning på StiL. 
Analysen syftar även till att finna, för kunderna attraktiva, kombinationer av dessa attribut. En 
ConJoint-analys utförs på så sätt att kunderna får värdera ett koncept på en, i vårt fall 
elvagradig skala. Dessa värderingar sammanställs i Design Expert och förhoppningen är att 
det av denna analys skall framgå hur de olika attributen påverkar värderingen av koncepten.  

3.6.1 Syfte 
Syftet är att avgöra vilka motivationsfaktorer som kan ses som attraktiva för kunden. Tanken 
väcktes av en respondent som uttalade behovet: ”Jag behöver mer motivation för att gå dit, 
men det är ingenting ni kan göra något åt” (se bilaga 12, fråga nr 25). 
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3.6.2 Definiera målpopulationen  
En ConJoint-analys förutsätter att respondenterna till viss del är insatta i situationen där 
koncepten avser att implementeras. Detta är av stor vikt för att respondenterna skulle kunna se 
meningen med värderingen av koncepten och deras värderingar anses alltså som mer 
konstruktiva för det fortsatta arbetet med framtagning av förbättringsförslag. 
 
Vi valde att göra ConJoint-analysen på en grupp medlemmar på StiL som tränar gruppträning. 
ConJoint-analysen är således inte enkätknuten på så vis att samma respondenter tillfrågas då 
som till denna analys. 

3.6.3 Val av kommunikationsmekanism 
Då ConJoint-analysen kan vara något komplex är det en fördel att finnas till hands när 
respondenten värderar koncepten. Alltså är personliga intervjuer att föredra som data-
insamlingsmetod vilket använts i detta projekt.  

3.6.4 Utformning av koncept 
Vi har valt att utforma vår ConJoint-analys utifrån förbättringsförslaget ”att utöka grupp-
träningen med motivationshöjande faktorer i tjänsten”. Detta förslag ansåg vi återgav många 
av de identifierade kundbehoven. Genom att bryta ned förbättringsförslaget i attribut erhålls 
en bättre och mer tillförlitlig ConJoint-analys som tydligt visar på vad som är viktigt för 
kunderna. Risken för att faktorer döljs i en allt för omfattande helhet minskar då analysen 
utformas på detta sätt.  
 
De attribut som vi vill bygga vår analys på är följande: 
 

• personlig gruppträningsrådgivning 
• tillhandahållande av pulsklockor 
• utveckling av Mina Sidor 
• belöningssystem  

 
Dessa attribut genererades med hjälp av slumpordsmetoden och utvecklades och preciserades 
i kvalitetshuset. Vi anser att dessa attribut, som beskrivs utförligare i bilaga 4, är viktiga för 
kunden samt genomförbara i förbättringsarbetet. Attributen sätts på en hög och en låg nivå där 
ett alternativ är samma situation som i dagsläget. Det andra alternativet utgörs av ett nytt 
förslag som kommer att innebära en prishöjning av medlemskort. Att införa prisexempel för 
respektive koncept är ett medvetet val för att kunna särskilja vikten av olika attribut.  

3.6.5 Val av försöksdesign 
Försöksplanen utformas som en Full Profile, 24-1, som återfinns i bilaga 5. Detta val motiveras 
med att vi anser det tillräckligt med fyra attribut och vi vill inte ha för många koncept vilket 
kan förvirra respondenten. Försöksplanen är svagt reducerad men med funktioner i Design 
Expert kan vi skilja dessa åt om problem med analysen skulle uppstå på grund av 
överlagringar. En av fördelarna med Full Profile metoden är just den att samspel kan mätas. 
En nackdel är att den endast går att utföra på två nivåer. 

3.6.6 Utformning av presentationsmaterial  
Med små medel, men så klara budskap och förklaringar som möjligt, utformades konceptkort 
på vilka de olika koncepten presenterades i ord och bild, se bilaga 6. Vi lade till små bilder för 
att underlätta för respondenten att se samspel och likheter. De behövde med andra ord inte 
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läsa hela förklaringen varje gång utan när den upprepades räckte det att ögna igenom den och 
se på bilden/bilderna. En risk med dessa presentationskort är att respondenten kan tro att de är 
rangordnade efter hur bra de kan tänkas vara.  
 
Vår resultatvariabel är betygsättning, på en elvagradig skala, då vi ansåg det enkelt och 
smidigt både för oss och för respondenterna. Respondenten fick värdera varje koncept, från 1 
till 11, där 1 anger att de definitivt inte finner konceptet intressant och 11 att de definitivt 
finner konceptet intressant. 

3.7 Metodproblem 

3.7.1 Validitet 
Med validitet menas mätinstrumentets förmåga att mäta det som man avser att mäta och det 
anses vara det viktigaste kravet på ett mätinstrument (Saunders et al, 2004). För att höja 
validiteten är det viktigt att respondenterna anser att frågorna är relevanta i förhållande till 
syftet med undersökningen samt att oklara begrepp är väl definierade (Saunders et al, 2004). 
För att öka validiteten i enkätundersökningen och ConJoint-analysen var vi noga med att 
delge respondenten syftet med undersökningarna. För att undvika uppenbara misstolkningar 
av frågorna i enkäten rådfrågades handledare och anställda på StiL för kritik. Dessutom 
testade vi enkäten på en testgrupp innan den delades ut. För att kunna svara på eventuella 
frågor var vi själva närvarande då respondenterna fyllde i enkäten och värderade koncepten 
vid ConJoint-analysen.  

3.7.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten innebär att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utslag. Reliabili-
teten beror på respondenten, intervjuaren och instrumentet och man kan säga att ett mätinstru-
ment har hög reliabilitet om det är oberoende av undersökare samt undersökta enheter 
(Saunders et al, 2004). För att öka reliabiliteten ansträngde vi oss för att respondenten skulle 
känna att de i lugn och ro hade tid att fylla i enkäten. En brist i reliabilitet med enkätunder-
sökningen är att den ansvarige enkätutdelaren omedvetet ”väljer” sina respondenter. Vissa 
människor utstrålar en vilja och hjälpsamhet och dessa tenderar att bli mer frekvent tillfrågade 
än andra.  

 10



 

4 Analys 
I detta kapitel analyseras data som samlats in med enkäter och ConJoint-analys samt 
kvalitetshuset. Denna analys ligger sedan till grund för generering av förbättringsidéer och 
nya konceptlösningar. 

4.1 Excel Analys 
För att underlätta analys i Excel delades respondenterna upp beroende på om de någon gång 
har tränat gruppträning på StiL eller inte. Denna uppdelning kunde enkelt genomföras med 
hjälp av fråga 5 i bilaga 2: Har du någon gång deltagit i gruppträningen på StiL? Av våra 95 
respondenter har 67 st någon gång deltagit i gruppträning och 20 st har aldrig gjort det. Övriga 
åtta har uppgett att man inte har något intresse av gruppträning och faller därmed ut ur 
undersökningen. 

4.1.1 Deltagare i gruppträning på StiL  
Av de gruppträningsformer som erbjuds i dagsläget konstateras att BodyPump är den som 
intresserar flest människor, närmare bestämt 34 kvinnor och 11 män. BodyCombat och 
BodyBalance verkar vara väldigt populärt hos kvinnor men inte alls hos män. Denna 
fördelning visas i figur 2 nedan. 
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 Fig. 2 Andelen kvinnor respektive män som deltar i olika former av 

gruppträning.   
 
Analysen i bilaga 7, figur 1 visar på att många respondenterna är nöjda med utbudet av 
gruppträningsformer som erbjuds i dagsläget. Det bör dock kommenteras att den gruppträning 
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som efterfrågas mest av kvinnor är Pilates. Även Core och BodyJam är gruppträningar som 
det finns ett visat intresse av. 
 
Det visar sig att de som ofta bokar pass via Internet är nöjda med själva bokningssystemet, se 
bilaga 7, figur 2. Vidare analys av detta finns i analys av öppna frågor under 4.4.  
 
Analysen visar att 81 % av dem som är intresserade av BodyCombat bokar pass i förväg via 
Internet. Samma siffra för BodyPump är 76 % och för BodyBalance 68 %. Jämfört med andra 
mindre populära gruppträningar är dessa väldigt höga siffror. 
 
För att undersöka vad respondenterna anser vara viktigt för sin träningsmiljö samt vid val av 
träningsanläggning har ett genomsnittligt betyg för hur de olika faktorerna värderats tagits 
fram. De som svarat ”ingen åsikt” har inte tagits i beaktning i denna analys. Analys i bilaga 7, 
figur 3 visar att respondenterna anser att ventilationssystemet och utrymme i lokalen är de 
viktigaste faktorerna för en bra träningsmiljö. Insynsskyddad lokal anses inte vara viktigt. Vi 
har även noterat att det är liten skillnad mellan vad män och kvinnor anser vara viktigt. 
 
Träningstider och närhet till anläggningen är de viktigaste faktorerna vid val av tränings-
anläggning medan bokningsmöjligheter är den faktor som värderas lägst, se bilaga 7, figur 4. 
Även i denna analys konstateras att det är liten skillnad mellan vad män och kvinnor anser 
vara viktigt vid val av träningsanläggning. Priset värderas relativt högt och har fått 4,8 i 
genomsnittligt betyg. Det är inte förvånande att många anser att priset är en viktig faktor, men 
för närmare analys av detta undersöks vad kunderna anser om prisnivån i förhållande till 
utbudet och andra träningsanläggningar, se bilaga 7, figur 5. Vi kan konstatera att många 
anser att priset är relativt lågt i förhållande till andra träningsanläggningar. Ser man till hur 
prisnivån värderas i förhållande till utbudet som StiL erbjuder så är detta betyg något lägre.  
 
Vid utformning av enkäten fördes en diskussion beträffande frågor angående pris. Erfaren-
heten säger att respondenten ofta anger att priset är för dyrt och att de önskar att betala 
mindre. Genom att låta respondenterna betygsätta prisnivån i förhållande till utbud och andra 
träningsanläggningar fångas därmed en intressant aspekt in. 

4.1.2 Icke deltagare i gruppträning på StiL 
Enkäterna fångade in 20 st respondenter med intresse av gruppträning men som inte tränade 
på StiL. Detta är en intressant grupp potentiella kunder för StiL och i bilaga 7, figur 6 tittar vi 
närmare på vad som skulle kunna få dem att börja träna gruppträning på StiL. Respondenterna 
är uppdelade beroende på hur ofta de angett att de deltar i ledarledd gruppträning. 
 
Som väntat är det många som angett priset som en faktor. Det visar sig även att det är de som 
uppgett att man aldrig tränar gruppträning som anger att priset är den främsta orsaken till att 
man inte tränar på StiL. Många av dem som tränar 3-4 gånger i veckan har angett annan orsak 
till att man skulle tänka sig att träna på StiL. Dessa orsaker redovisas i bilaga 12, fråga 25. 
 
Andra vanliga orsaker är kortare avstånd och fler träningstider. Det kan anses konstigt att de 
som endast tränar 1-3 gånger i månaden anser att man bör ha fler träningstider. 
 
Det bör även noteras att ingen svarat att bättre bokningssystem och mer välutbildade instruk-
törer skulle vara en faktor. Detta är ju positivt, men man bör ha i åtanke att de som aldrig har 
tränat på StiL inte har så stor insyn i hur kompetenta instruktörerna är och hur boknings-
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systemet fungerar. Dessa frågor togs alltså med i enkäten för att uppmana till eventuella 
kommentarer och förbättringsförslag. 

4.2 Principalkomponentanalys 
En principalkomponentanalys utfördes för att hitta underliggande dimensioner. Materialet 
som analyseras i principalkomponentanalysen kommer från frågor i enkäten som rör prisnivå, 
instruktörernas kompetens samt viktiga faktorer för träningsmiljö och vid val av tränings-
anläggning, närmare presentation av variablerna finns i bilaga 8. Diagrammet i bilaga 9 visar 
på korrelationer mellan variabler i materialet, vilket förutsätts för att kunna utföra en 
principalkomponentanalys. Korrelation definieras bland annat mellan variabler som: 
 

• Ventilation – Temperatur i lokalen 
• Prisnivå jämfört med utbud – Prisnivå jämfört med andra anläggningar 
• Utbud av gruppträning – Bokningsmöjligheter.  

 
Utifrån Screeplotten som återfinns i bilaga 10, figur 1 urskiljs fem stycken principal-
komponenter med egenvärde större än ett. Detta anses vara för många komponenter för 
analysens syfte och därför tas endast tre av dessa med i principalanalysen.  
 
I första komponentplotten, bilaga 10, figur 2, studeras principalkomponent 1 och 2 närmare. 
Denna ger indikationen att principalkomponent 1 beskriver hur respondenten värderar olika 
faktorer för träningsmiljö samt vid val av träningsanläggning. Respondenter tenderar dock att 
svara att många av faktorerna är viktiga, om de inte tvingas ta ställning. Därmed erhålls inte 
någon större nytta av att vidare analysera principalkomponent 1. Principalanalysen fokuserar 
alltså till största del på principalkomponenterna 2 och 3 då dessa ansågs visa på de mest 
relevanta, underliggande dimensionerna.  
 
Komponentplott med principalkomponent 2 och 3 återfinns i bilaga 10, figur 3. Vi ser att 
faktorer beträffande pris och bokning värderas högt när respondenten har positiva värden på 
principalkomponent 2. Ett positivt värde på principalkomponent 3 visar att faktorerna utbud, 
instruktörskompetens samt service och bemötande värderas högt. Låga värden på 
principalkomponent 2 tyder däremot på att de ”verkliga” miljöfaktorerna, så som ventilation, 
ljud och ljus samt även närhet till anläggningen värderas högt. De yttre miljöfaktorerna 
ventilation, ljudnivå, utrymme m.m. värderas högt av en viss andel respondenter och en annan 
andel anser att de personliga faktorerna så som instruktörernas kompetens och service och 
bemötande är något högre värderade faktorer. 
 
I principalkomponentanalysen identifierades ett antal uteliggare som urskiljts med hjälp av 
scatterplotten. Två identifierade uteliggare är enkätnummer 13 och 42 som syns i 
scatterplotten för principalkomponent 1 och 2 i bilaga 10, figur 4. Dessa två avviker med sina 
starkt negativa värden på principalkomponent 1 medan värdena på principalkomponent 2 är 
positiva vilket däremot inte är avvikande från mängden. I denna anlys finnes inga uppenbara, 
mindre grupperingar. Några uteliggare finns dock och dessa respondenter värderar samtliga 
faktorer relativt lågt.  
 
De inringade observationerna i scatterplotten för principalkomponent 2 och 3 i bilaga 10, 
figur 5 bildar en egen liten grupp vilken utgörs av respondenter vilka inte lägger vikt vid 
bokningssystemet eller priset och därmed skiljer sig dessa från mängden. Vid närmare studie 
av dessa respondenter påvisas att det är anställda vid LTU som tenderar att få ett visst utfall 
på dessa principalkomponenter. 
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4.3 Klusteranalys  
För fortsatt multivariat analys av enkäterna genomfördes en klusteranalys där ännu några 
samband kunde urskiljas i materialet. I denna analys ingår de variabler som tas upp i fråga 22 
och 23 i enkäten, se bilaga 2. Vid en första analys av resultatet kan vi i avståndsdiagrammet, 
se bilaga 11, figur 1, se att ett lämpligt klusterantal är två. Detta kan även urskiljas i 
Dendrogrammet i bilaga 11, figur 2, där materialet delas upp i två stora delar. 
 
De två identifierade klustren är ungefär lika till storlek men skiljer sig något åt vad gäller 
värderingen av de tre miljöfaktorerna ljussättning, ljudnivå och bokningsmöjligheter, se tabell 
1 nedan.  
 
Cluster Temperatur i lokalen Ventilationssystem Insynsskyddad lokal Utrymme Ljussättning Ljudnivå 
1 4,57895 4,97368 2,63158 4,73684 3,34211 3,92105 
2 5,64286 5,92857 2,75 5,89286 4,67857 5,17857 
 
Cluster Närhet till anläggningen Instruktörens kompetens Pris Utbudet av gruppträning Träningsmiljö 
1 5,21053 4,5 4,57895 4,52632 4,42105 
2 5,39286 5,5 5,39286 5,67857 5,60714 
 
Cluster Bokningsmöjligheter Service_bemötande Träningstider 
1 3,73684 4,68421 5,05263 
2 5,0 5,35714 5,92857 
 
Tabell 1 Tyngdpunkter för värdering av faktorerna  
 
I det ena klustret finns respondenter som värderat samtliga faktorer relativt högt medan 
respondenterna i det andra klustret har värderat de tre miljöfaktorerna lägre än övriga faktorer. 
Gemensamt för de båda grupperna är att de har värderat faktorn insynsskyddad lokal relativt 
lågt. Denna faktor anses vara av icke betydande slag.  
 
Det är svårt att dra några slutsatser från vårt resultat då det endast visar att det är ganska 
otydliga grupperingar utifrån de variabler vi har valt. En orsak till den otydliga grupperingen 
kan vara respondentens ovilja att nyttja hela skalan på enkäten. Respondenterna tenderar att 
värdera allting högt, utom insynsskyddad lokal som de flesta värderar lågt. Detta kan bero på 
att många inte bryr sig om insynsskyddet eller att de faktiskt trivs med insyn i träningslokalen. 

4.4 Analys av öppna frågor 
I enkäten finns ett antal öppna frågor på vilka respondenterna uppmanas till att delge 
undersökningen sina egna funderingar och åsikter samt i vissa fall även konkreta 
förbättringsförslag. Dessa återges i sin helhet i bilaga 12, parentesen efter varje svar anger 
vilket enkätnummer svaret kommer från. Det bör tilläggas att de öppna frågorna mestadels rör 
bokningssystemet.  
 
Vad det gäller hur väl bokningssystemet anses fungera är åsikterna blandade. Beroende på 
vilken form av gruppträning, eller annan träning som respondenten utövar skiljer sig 
kommentarerna avsevärt från varandra. Som tidigare analyser visat på, finns det en stark 
korrelation mellan hög värdering av bokningssystemet och deltagande i populära kvällsgrupp-
träningarna. Utifrån de öppna svaren konstateras att ett bokningssystem av någon form är 
önskvärt men som det ser ut idag vållar systemet i kombination med utbudet av gruppträning 
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vissa problem. Tillgängligheten till vissa gruppträningar är inte tillfredställande hög och 
reglerna för bokning, se bilaga 14, inskränker spontaniteten i gruppträningen. 
 
Utifrån svaren på de öppna frågorna kunde följande slutsatser dras utifrån de frekvent 
förekommande och likartade åsikterna, dessa återfinns även i bilaga 13:  
 

• Kunderna önskar ett mer flexibelt bokningssystem 
• Kunderna vill ha bokning via Internet 
• Kunderna önskar ett större platsutbud på gruppträningar 

4.5 Analys av Kvalitetshuset 
Vid analys av kvalitetshuset, se bilaga 3, konstateras att tidstillgängligheten är det 
kundönskemål som viktas högst och den produktegenskap som har starkast samband med 
tidstillgängligheten är ”antal pass”. Detta indikerar att antal gruppträningspass är något som 
det bör satsas mer på för att tillfredställa kundernas behov och inte minst behålla befintliga 
kunder. Målvärdet för ”antal pass” är naturligtvis att erbjuda så många pass som är 
ekonomiskt möjligt. Det kundönskemål som viktas näst tyngst är att det ska vara ”gott om 
plats i lokalen” vilket har ett starkt samband med ”antal platser” som erbjuds och ett 
medelstarkt samband med ”antal pass”. Detta förtydligar indikationen om att det är viktigt att 
erbjuda ett stort antal träningspass, vilket även uppfyller kundernas önskan om stora 
”möjligheter till spontanträning”. 

4.6 Analys av ConJoint-analysen 
Data som samlats in under ConJoint-analysen analyserades i Design Expert. Till att börja med 
sågs varje respondent som upprepningar, dvs replikat av varandra för att kunna räkna fram 
signifikanta effekter och uppskatta spridningen i responserna. Den insamlade data återges i 
försöksplanen i bilaga 15. 
 
I normalplotten, figur 3 nedan, kan vi inte direkt se att någon faktor har en effekt som skiljer 
sig markant från övriga. Om man söker en något signifikant effekt så kan man se att faktor A 
är den som avviker lite från referenslinjen.  
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Fig. 3 Normalplott över faktorer 



 

I ”Effect List”, bilaga 16, figur 1, studeras storleken på effekterna närmare. Effekten av A är 
den största och denna är negativ.  
 
Med flera upprepningar av materialet kan analys i ANOVA-tabellen utföras vilken återfinns i 
bilaga 16, figur 2. Här visar sig de signifikanta effekterna som räknats fram av Design Expert. 
Det visar sig att faktor A har p-värde 0.0462 och är därmed signifikant på 5 % 
signifikansnivå. Vi noterar även att vår modell ej är signifikant på 5 % signifikansnivå, men vi 
väljer att bortse från detta i denna analys. 
 
Enligt denna första analys visar det sig att attribut A, införande av gruppträningsrådgivning, 
har en signifikant effekt på hur högt respondenterna värderar koncepten. Då effekten av faktor 
A är negativ bör attributet läggas på låg nivå för att höja betyget. Följande modell tas fram för 
att förklara hur betyget påverkas av denna faktor. 
 
Betyg = 6,15 – 0.6*A 
 
Då försöksplanen är reducerad ligger faktor A överlagrad på samspelet mellan faktorerna B, C 
och D. Vi tror inte att detta samspel har någon effekt utan att den signifikanta effekten beror 
av huvudfaktorn A. 
 
Vi har anledning att tro att variationen som de olika koncepten ger upphov till döljs i 
variationen mellan respondenternas åsikter. Vi väljer därmed att analysera materialet 
ytterligare med endast ett replikat där varje respondent analyseras separat. I detta fall kan vi 
inte beräkna variansen i modellen, eftersom vi endast har ett replikat, utan väljer att studera 
normalplottarna för att avgöra om vi har några signifikanta effekter.  
 
Det som då visar sig vara genomgående för många plottar är att faktor A avviker något från 
referenslinjen och denna faktor kan därmed anas ha en effekt på betyget. För några av 
normalplottarna, exempelvis för respons 1 i bilaga 16, figur 3 & 4 visar det sig att denna 
effekt är positiv och för några är den negativ, exempelvis för respons 7 i bilaga 16, figur 5 & 
6. Detta pekar på att gruppträningsrådgivningen på något vis påverkar respondentens 
värdering av koncepten. Övriga attribut visar sig inte sticka ut betydande i de normalplottar 
som studerats.  
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5 Slutsatser och rekommendationer 
I detta kapitel presenteras de viktigaste resultaten och slutsatserna av vår studie. Dessutom 
ges rekommendationer på förändringar och åtgärder som StiL bör genomföra för att öka 
kundtillfredsställelsen och lojaliteten hos StiLs kunder. 

5.1 Slutsatser 
Efter att ha analyserat enkäterna i Excel kunde vi konstatera att BodyPump är det i särklass 
mest populära passet som StiL erbjuder. Även övriga LesMills-pass är uppskattade och bokas 
oftast lång tid i förväg. Vi ser även en trend att många saknar mer lugnare styrkepass t ex 
Pilates och Core. 
 
Det kunden anser vara viktigast för träningsmiljön är ventilationssystemet och utrymmet i 
lokalen. Behovet av nya lokaler, med bättre miljö och utrymme i träningslokalen är alltså 
stort. Det som är viktigt vid val av träningsanläggning är träningstider och närhet till 
anläggningen. Det senare kan inte StiL påverka så mycket men vi ser här ett dolt behov av 
lättillgänglig träning. Det behovet kan även urskiljas i analysen av öppna svar där anspråk på 
spontanitet och platsutbud är frekvent återkommande. Beträffande icke-medlemmar på StiL 
nämns detta som en lockande faktor till att börja träna på StiL.  
 
StiL ses idag, av sina kunder, som en prisvärd träningsanläggning i förhållande till sina 
konkurrenter. Ser man vidare till hur prisnivån värderas i förhållande till utbud är detta betyg 
något lägre. 
 
Den viktigaste slutsatsen av principalkomponentanalysen är att vi kan se skiljaktigheter i 
åsikter mellan studenter och anställda vid LTU. Vi ser en klar skillnad i kundbehov och 
önskemål mellan dessa två grupper, där lärare visar sig värdera faktorerna service och 
bemötande samt instruktörskompetens högre. Detta kan förklaras med att de har tillgång till 
träning på arbetstid och drabbas därmed inte lika hårt av kvällspassens rusning samt att de inte 
själva betalar för sitt medlemskap.  
 
Vid analys av öppna svar kan vi identifiera en genomgående önskan om mer plats på 
gruppträningarna. Det befintliga bokningssystemet är uppskattat men vållar trots allt 
missnöjdhet då inte platstillgången är tillräcklig för det antal kunder som StiL har idag. 
Problemet ligger i att omständigheterna med snabbt fullbokade pass, gör att bokningssystemet 
upplevs som ett besvär och ett hinder för gruppträning istället för en hjälp. En viktig aspekt är 
att de respondenter som värderar bokningssystemet högt är de som går på de attraktiva och 
frekvent besökta gruppträningarna. 
 
Efter ConJoint-analysen kan vi konstatera att det attribut som påverkar kundens val av 
koncept är införandet av gruppträningsrådgivning. En första analys visade att man inte bör 
införa denna typ av tjänst mot en ökning av priset på medlemskapet. Vid noggrannare 
granskning kunde vi se att respondenterna inte var överens i sina värderingar av införande av 
gruppträningsrådgivning. Anledningen till att effekten visar sig vara både positiv och negativ 
anar vi, utifrån våra iakttagelser under analysens gång, beror på att vi har slumpvist fångat in 
två olika typer av kunder. En del, som anser sig ha bra kunskap och struktur på sin träning, 
anser att gruppträningsrådgivning inte bör ingå i medlemskapet. Den andra delen av kunderna 
är positiva till gruppträningsrådgivning och skulle uppskatta möjligheten till hjälp och råd av 
en träningscoach. 
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Övriga attribut visade sig i ConJoint-analysen inte vara signifikanta. Vi tror att detta utfall kan 
vara missvisande och att de respondenter som tillfrågades vid analysen inte värderade 
attributen var för sig utan var antingen positivt eller negativt inställda till en utökning av 
tjänsten. 

5.2 Rekommendationer 
I projektet har vi fokuserat på att utöka tjänsten gruppträning, genom att öka attraktiviteten 
ska tjänsten levereras med ett mervärde som uppfyller kundernas behov och förhoppningsvis 
även överträffa dessa. På så vis vill vi öka kundtillfredsställelsen och kundlojaliteten hos 
StiLs kunder.  
 
Vi har fokuserat på kundönskemålen tillgänglighet, utbud och motivation då vi har sett att de 
värdesätts högst hos kunderna. Platsstillgänglighet ser vi som en viktig aspekt då StiL i 
dagsläget inte har problem med att fylla passen utan att många av medlemmarna inte får plats 
på önskad gruppträningspass. I och med StiLs flytt till nya och större lokaler tror vi att detta 
problem till viss del kommer att lösas. För att ytterligare öka tillgängligheten och minska 
trycket på de mest populära passen, tex BodyPump, bör fler pass införas varje vecka. Dessa 
extra pass borde förläggas efter varandra för att på så vis öka valmöjligheten och 
tillgängligheten av platser. Förhoppningen är att kunderna ska finna planeringen av sin träning 
mer smidig och spontan. Vi rekommenderar StiL att fokusera utvecklingsarbete kring detta 
kundbehov då det verkar vara högt prioriterat bland kunderna. 
 
Vår enkätstudie samt ConJoint-analysen visar att StiLs kunder, som deltar i gruppträning, har 
olika behov och därför bör StiL segmentera sina målgrupper. Vi har identifierat tre segment 
inom målgruppen för gruppträning; anställda vid LTU är ett segment och studenter delas in i 
två; de mer engagerade gruppträningsdeltagare och de kunder som deltar i gruppträning någon 
gång då och då. För att tillfredsställa och överträffa behoven hos samtliga av dessa segment 
bör StiL bli mer kundanpassade och utforma ytterligare fler kundspecifika medlemskap. 
 
För att höja motivationen hos alla gruppträningsdeltagare, samt hjälpa dem att träna rätt och 
nå sina individuella mål kan exempelvis gruppträningsrådgivning och föreläsningar om 
tränings- och kostlära erbjudas. Vi rekommenderar att dessa tjänster erbjuds till ett 
engångspris, eftersom vår ConJoint-analys visar att inte alla har intresse av liknande personlig 
coaching. På så sätt behöver de som inte använder tjänsten känna att de betalar mer än vad de 
får. 
 
Ett enkelt, och inte allt för kostsamt, medel för att öka kundtillfredsställelsen anser vi vara en 
utveckling av det redan befintliga inloggningssystemet på Internet. Mina Sidor skulle erbjuda 
mer personlig information via nyhetsbrev och statistik förs över träningshistorik via det redan 
existerande bokningssystemet. Ett annat medel är utformning av ett belöningssystem där man 
samlar poäng för varje deltagande i en gruppträningsaktivitet. De som tränar flitigt belönas 
med rabatter på exempelvis träningskläder m.m.  
 
När StiL nu flyttar till nya lokaler kan utbudet av gruppträningspass utökas. Vi 
rekommenderar dem att först och främst ta in Pilates, Core och BodyJam som har visat sig 
vara efterfrågade av kunderna. Vi har även konstaterat att LesMills-koncepten är uppskattade 
och välbesökta och verkar vara en bra investering som bör behållas i utbudet. 
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6 Diskussion 
Här diskuteras slutsatser och rekommendationer utifrån valda metoder. Vi för även en 
diskussion kring vad som varit problematiskt i projektet. Här presenteras även förslag på 
fortsatt arbete.  
  
Syftet med undersökningen var att utifrån väl systematiserade metoder och i kursen ingående 
analysverktyg komma fram till kundbehov och önskemål samt finna konceptlösningar till 
dessa.  
 
Ett tydligt problem i projektet har varit att samtliga gruppmedlemmar, under samma 
tidsperiod som projektets utförande, för första gången arbetade med de multivariata 
analysmetoderna. Detta ses som ett hinder i arbetet och vårt val av frågor inskränktes därav i 
den första och grundläggande enkätundersökningen. Med den kunskap vi nu erhållit i kursen 
skulle vi välja att formulera enkäten något annorlunda. Redan i ett tidigt skede skulle 
responsfaktorer presenterats som underlag för enkäten.  
 
I och med att arbetet grundar sig på enkätundersökningen insåg vi, när vi började med 
analysen av denna, att vi borde utformat en smalare och mer specifik enkät. Vi fokuserade på 
att försöka fånga in så många respondenter som möjligt och på att erhålla ett brett spektra av 
åsikter i undersökningen. Genom att fokusera på en mer specifik frågeställning hade 
undersökningens validitet ökat.  
 
Vi har tvingats sålla ibland kundönskemålen på grund av projektets tidsram och har tyvärr 
inte möjlighet att redovisa förbättringsförslag till samtliga av de problem eller åsikter 
respondenterna har uttalat i denna undersökning. Vad det gäller miljöaspekterna som påverkar 
gruppträningen så valde vi att fokusera på att identifiera de kundbehov som gäller allmänt för 
gruppträningsmiljön. Alltså faktorer utan koppling till hur lokalerna ser ut idag. Då StiLs 
verksamhet inom en snar framtid kommer att flytta till nya lokaler kan vi bortse från de öppna 
frågor som visar på ett uttalat behov av exempelvis större träningslokaler då detta behov med 
stor säkerhet kommer att tillfredställas. Vi valde att fokusera förbättringsarbetet kring faktorer 
som påverkade kundnöjdheten för själva tjänsten och inte innehållet i gruppträningspassen 
 
Vi ser dock att de framtida förändringar som StiL står inför bör innebära att en ny enhetlig 
helhetsbild förmedlas till kunderna. Faran kan vara att de fokuserar på att bli stora och 
konkurrerar om nya kunder medan det är lojaliteten hos befintliga kunder man ska ta tillvara 
på. Det är viktigt att förändringarna inte ger upphov till negativa prisdiskussioner och att den 
nuvarande målgruppen, studenterna, inte sviker sin lojalitet. För att undvika dessa farhågor 
anser vi att det är viktigt att kunderna känner att de ”får vad de betalar för”. Nästa fråga att 
ställa sig är alltså; vad vill kunderna betala för? Någon närmare utredning av detta har ej 
gjorts i denna undersökning. 
 
Vid projektets början fanns inget uttalat problem med gruppträningstjänsten utan vi hade för 
avsikt att öka kundnöjdheten och attraktiviteten. Detta var en av orsakerna till att 
informationsinsamlingsfasen blev väldigt bred och allmän. Under projektets fortlöpande har 
vi dock, i och med detta, insett att det finns många olika problem vilket vart och ett kunde 
utgjort en egen problemformulering för ett projekt som detta.  
 
Något som saknas i vår enkät, som hade varit till fördel för de multivariata analyserna, är 
frågor med kvotskala eller kontinuerlig skala. En sak vi kunde gjort annorlunda är att ha fem- 
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eller sjugradig skala istället för den sexgradig skala som valdes. Den nämnvärda skillnaden 
mellan dessa skalor är att jämna skalor, till skillnad från ojämna, saknar ett ”mittenalternativ”, 
vilket kan påverka slutresultatet. Fördelen med jämna skalor är att respondenten tvingas välja 
istället för att välja det ”bekvämliga” alternativet i mitten. 
 
En annan begränsning uppstår då frågeställningen i enkäten är utformad på så vis att 
respondenten uppmanas till att värdera olika faktorer utan att de tvingas välja eller ta ställning 
till hur dessa förhåller sig sinsemellan. Respondenter har i dessa fall en tendens att värdera 
alla variabler högt, vilket sedan visar sig i analyser som principalkomponent- och 
klusteranalys. Anledningen till att vi valde detta tillvägagångssätt var att göra det enkelt och 
smidigt för respondenten. 
 
I slutsatsen nämns skillnader mellan respondenter och vi talar om tre segment i StiLs 
kundkrets. Tanken om dessa gruppers existens väcktes i den verkliga situationen och 
kontakten med respondenterna, alltså när vi var närvarande vid enkätifyllnaden och inte minst 
vid ConJoint-analysen. Tyvärr lyckades vi varken identifiera eller bevisa dessa grupper med 
de multivariata metoderna, exempelvis i klusteranalysen, vilket givetvis hade varit önskvärt 
för en mer tillförlitlig slutsats.  
 
I efterhand kan vi konstatera att en övergripande fråga som t ex ”Vad tycker du om 
gruppträningarna på StiL som de är idag?” hade möjliggjort fler multivariata analyser. Då 
hade sannolikheten för respondentens tillhörande av klass gått att förutsäga. 
 
ConJoint-analysens utfall var något av en besvikelse för oss då få av attributen visade sig 
signifikanta. Vi tror att detta beror på att respondenter som överlag är positiva till någon form 
av utökning av gruppträningtjänsten värderar de flesta koncepten relativt högt. Samtidigt 
värderas samtliga koncept väldigt lågt av dem som ej efterfrågar något tillägg alls till 
gruppträningstjänsten. Dessa kunder påstod att de redan känner sin kropp och har koll på sin 
träning. Än en gång stöter vi på de olika segmenten som vi tidigare visat på.  
 
Det bör tilläggas att även om vår ConJoint-analys visade på att liknande tjänster inte 
påverkade värderingen av koncepten så tror vi, att om det inte kostar något, är det bra 
motivationshöjande faktorer för att öka kundtillfredsställelsen. 
 
Projektet skulle med fördel vidareutvecklas, eventuellt i kombination med de övriga tjänster 
som StiL erbjuder, alltså gym och lagsporter. Denna vidareutveckling av projektet skulle 
innebära ett förbättringsarbete med resultat i nya modifierade medlemskap, anpassade till de 
olika segmenten. Därefter skulle ännu en ConJoint-analys genomföras för att på så vis 
modifiera och kundanpassa dessa.  
 

 20



 

7 Referenslista 
 
Amdahl P., Bäckström, J., Erhard, P., Ingvar, C., Lundholm, A.,Rönnlund, D., (2004) 
”Datorstödd kreativitet” URL: http://www.ida.liu.se/~HKGBB5/rapporter-04/grupp5.pdf (läst 
06-10-05) 
 
Bergman, B., Klefsjö B., (2001) ”Kvalitet från behov till användning”, Studentlitteratur, 
Lund. 
 
Dahmström, K., (1991). ”Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk 
undersökning” Studentlitteratur, Lund 
 
Gustavsson, A., Gustavsson, N., (1994) ”Låt kunden vara med och bestämma – QFD i 
praktiken”, Kvalitetsmagasinet, nr 3. 
 
Gurule, J., “Alex F. Osborn The Father of Brainstorming” URL: 
http://www.ciadvertising.org/student_account/spring_02/adv382j/jagurule/Osborn/osborn_intr
o.html (läst 06-10-05) 
 
Gustavsson, A., (1998) ”Vägen till nöjdare kunder i teori och praktik”, Studentlitteratur, 
Lund. 
 
Klefsjö, B., fl. (1999). ”De sju ledningsverktygen – För effektivare planering av 
förbättringsarbetet”. Studentlitteratur, Lund 
 
Plsek, P. E.,(1997). “Creativity, Inovation and Quality”. Irwin Professional Publishing 
 
Saunders, M.N.K., Lewis P., Thornhill A., (2004) “Research Methods for Business Students” , 
Prentice Hall; 3 edition 
 
Smith, G. F., (1998) “Quality Problem Solving”. McGraw-Hill Companies. 
 
Söderlund, M., (1997), ”Den nöjda kunden: kundtillfredsställelse – orsaker och effekter”, 
Liber ekonomi, Malmö  
 
Toates, F.M. (1986) “Motivational Systems”. Cambridge University Press 
 
Walger, B.,(2000) ”Kreativitet är att bryta mönster som räddar oss i vardagen” FOA nr 5 
2000 
 
 

 21

http://www.ciadvertising.org/student_account/spring_02/adv382j/jagurule/Osborn/osborn_intro.html
http://www.ciadvertising.org/student_account/spring_02/adv382j/jagurule/Osborn/osborn_intro.html

	Introduktion
	Teori
	Metod och datainsamling
	Enkätundersökning
	Val av respondenter
	Operationalisering av enkät
	Bortfall
	Pivottabeller
	Multivariat Analys (MVA)
	Principalkomponentanalys (PCA)
	Klusteranalys

	Voice of the Customer Table
	Brainstorming
	Slumpord
	Kvalitetshuset
	Syfte
	Definiera målpopulationen
	Val av kommunikationsmekanism
	Utformning av koncept
	Val av försöksdesign
	Utformning av presentationsmaterial
	Validitet
	Reliabilitet


	Analys
	Deltagare i gruppträning på StiL
	Icke deltagare i gruppträning på StiL


	Slutsatser och rekommendationer
	Diskussion
	Referenslista

