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Sammanfattning 
 
En affärsplan är ett dokument som på ett kortfattat men heltäckande sätt beskriver ett företag 
och dess verksamhets samtliga delar. En affärsplan är något som alla företag bör ha och som 
används vid kontakten med interna och externa intressenter.  
 
Tjust Rehab AB är ett friskvårdsföretag i Västervik som har funnits i 20 år, men som aldrig 
har upprättat en affärsplan för sin verksamhet. Genom ett samarbete med företaget har vi 
upprättat en affärsplan och det är grunden till vår uppsats. 
 
Syftet med uppsatsen är att utforma en affärsplan för det redan befintliga företaget  
Tjust Rehab AB. Affärsplanen ska vara ett verktyg för företaget att förmedla sin affärsidé och 
sina visioner och mål för verksamheten till de anställda, samt utgöra ett underlag vid en 
eventuell framtida försäljning av företaget.  
 
Litteratur om affärsplaner har studerats för att få kunskap om hur den ska upprättas och vilka delar 
som bör finnas med. Vi har observerat verksamheten och intervjuat personalen för att få 
information om företaget och dess kultur. Tanken med kombinationen av intervjuer och 
observationer var för att se om våra uppfattningar stämmer överens med personalens 
uppfattningar och tankar kring verksamheten. Genom kombinationen av litteraturstudier, 
intervjuer och observationer har en affärsplan upprättats som vi anser passar företaget och dess 
verksamhet.   
 
Det vi har kommit fram till i vår uppsats är att en affärsplan är ett bra verktyg för företag att 
använda i kontakten med intressenter. Det som är viktigt är att den är lätt att omarbeta för att 
kunna rikta sig till olika intressenter och att den kommer till användning när den har 
upprättats. För att öka möjligheterna till att den används har vi konstruerat en modell som vi 
har valt att kalla för ”one-minute-map”. Modellen ska vara mycket kortfattad och enkel att 
använda i kontakten med företagets intressenter.  
 
Processen med att upprätta en affärsplan är ett lärorikt arbete som engagerar många på 
företaget och kan vara ett sätt för företaget att upptäcka dess positiva och negativa faktorer. 
Om affärsplanen är objektivt utformad, är den ett bra verktyg för att förmedla vad företaget 
står för och vilka visioner och mål som verksamheten har.   
 
Vi har upprättat en affärsplan som vi anser visar en komplett och rättvis bild av företaget. Den 
färdiga versionen av affärsplanen finns med som bilaga 1 och har presenterats och 
överlämnats till Tjust Rehab AB. 
 
 
 
   



 
2 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ........................................................................................................... 4 

1.1Bakgrund ....................................................................................................... 4 

1.1.1 Tjust Rehab AB ........................................................................................................... 4 

1.2 Problemdiskussion ........................................................................................ 5 

1.3 Problemformulering ..................................................................................... 6 

1.4 Syfte .............................................................................................................. 6 

1.5 Disposition .................................................................................................... 6 

2. Metod ................................................................................................................. 7 

2.1 Deduktivt - och induktivt arbetssätt ............................................................. 7 

2.2 Forskningsmetoder ....................................................................................... 8 

2.2.1 Kvalitativ ansats .......................................................................................................... 8 

2.3 Koppling mellan teori och forskning .......................................................... 10 

2.3.1 Hermeneutik och positivism ...................................................................................... 10 

2.3.2 Reliabilitet och validitet ............................................................................................ 11 

2.3.3 Alternativa kriterier vid kvalitativa studier ............................................................... 11 

2.4 Tillvägagångssätt vid datainsamling .......................................................... 13 

2.4.1 Litteraturstudie .......................................................................................................... 13 

2.4.2 Intervjuer ................................................................................................................... 13 

2.4.3 Observation ............................................................................................................... 14 

2.4.4 Tillämpning av datainsamlingen ............................................................................... 15 

2.4.5 Kritiskt granskande .................................................................................................... 16 

2.5 Författarnas förtydligande .......................................................................... 16 

3. Affärsplan ....................................................................................................... 17 

3.1 Begreppet Affärsplan .................................................................................. 17 

3.1.1 Tjust Rehab AB’s affärsplan ..................................................................................... 19 

3.2 Affärskoncept ............................................................................................. 20 

3.2.1 Affärsidé .................................................................................................................... 20 

3.2.2 Vision ........................................................................................................................ 20 

3.2.3 Mål............................................................................................................................. 20 

3.3 Företagsfakta .............................................................................................. 22 

3.4 Organisation ............................................................................................... 23 

3.4.1 Ägare, styrelse och VD .............................................................................................. 23 

3.4.2 Personal ..................................................................................................................... 24 

3.4.3 Kunder ....................................................................................................................... 25 

3.5 Tjänster ....................................................................................................... 26 



 
3 

 

3.5.1 Utbud ......................................................................................................................... 26 

3.5.2 Utbildning och utveckling ......................................................................................... 28 

3.6 Samarbeten ................................................................................................. 29 

3.6.1 FRISK Respass och Klubb Sverige ........................................................................... 29 

3.6.2 Sensia Västervik AB.................................................................................................. 29 

3.6.3 Övriga samarbeten ..................................................................................................... 29 

3.7 Marknadsplan ............................................................................................. 30 

3.7.1 Kunder ....................................................................................................................... 30 

3.7.2 Konkurrenter ............................................................................................................. 30 

3.7.3 Trender ...................................................................................................................... 33 

3.7.4 Marknadsstrategier .................................................................................................... 33 

3.8 Analys av styrkor och svagheter samt möjligheter och hot ....................... 35 

3.8.1 SWOT-analys ............................................................................................................ 35 

3.8.2 Konkurrensmedelsmix ............................................................................................... 38 

3.9 Ekonomisk analys ....................................................................................... 40 

3.9.1 Omsättning och resultat ............................................................................................. 41 

3.9.2 Fler nyckeltal ............................................................................................................. 42 

3.9.3 Ekonomisk prognos ................................................................................................... 48 

3.10 Strategier ................................................................................................... 49 

3.10.1 Tjust Rehab AB´s strategier .................................................................................... 50 

3.11 Sammanfattning av Tjust Rehab AB’s affärsplan .................................... 52 

3.12 ”One-minute-map” för TR ....................................................................... 54 

4. Analys och diskussion .................................................................................... 56 

4.1 Affärsplanen som verktyg för företaget ..................................................... 56 

4.2 Vilka delar som bör finnas med ................................................................. 60 

4.3 Åsikter och synpunkter kring speciella delar ............................................. 62 

5. Slutsats............................................................................................................. 65 

Referenser ........................................................................................................... 66 

Litteratur ........................................................................................................... 66 

E-böcker............................................................................................................ 67 

Internet .............................................................................................................. 68 

Bilaga 1 ................................................................................................................ 70 

Bilaga 2 ................................................................................................................ 72 

  



 
4 

 

1. Inledning 

I följande kapitel kommer vi att ge en inledning och en bakgrund till vår uppsats. Vi kommer 

att behandla problemdiskussion, problemformulering och syfte. Syftet med kapitlet är att 

skapa en förståelse hos läsaren om varför vi gör denna uppsats. 

1.1Bakgrund 

Vi är två studenter som studerar på Linnéuniversitetet i Kalmar. Det är nu vårt tredje och sista 
år på programmet Health Management som är en ekonomiutbildning med inriktning mot 
hälsosektorn och hälsofrämjande arbete. 
 
Jan Philipson, som driver konsultföretaget Philco AB och arbetar med ledarskap och 
affärsutveckling, tog i början av året kontakt med Torbjörn Håkansson som är 
samverkanskoordinator på Linnéuniversitet. Philipson tog kontakt med Håkansson för  
Tjust Rehab AB´s räkning, där han sitter som ledamot i styrelsen. Tjust Rehab AB som är ett 
friskvårdsföretag i Västervik ville få hjälp med att göra en affärsplan åt företaget. Torbjörn 
Håkansson kontaktade i sin tur Gunilla Larsen Borg som är programansvarig för Health 
Managemnet. Gunilla Larsen Borg kontaktade oss och gav som förslag att vi skulle kunna 
göra vår uppsats i samarbete med Tjust Rehab AB. Tack vare vårt personliga intresse för 
träning och hälsa i kombination med vår utbildning ansåg vi att uppdraget vara både givande 
och intressant för oss. En anledning till vår positiva inställning var den praktiska del i 
uppsatsarbetet som samarbetet med Tjust Rehab AB skulle innebära för oss.  

1.1.1 Tjust Rehab AB 

Tjust Rehab AB startades i Västervik augusti 1990. Vid starten bestod verksamheten främst 
av sjukgymnastik och rehabilitering och företaget har avtal med landstinget och de större 
sjukvårdsaktörerna. Ägarna är Roger och Åsa Pettersson. Roger Petterson är VD och styrelsen 
består av de båda ägarna samt Jan Philipson, Anette Lithagen och revisorn Kjell Hansson. 
Idag har företaget 26 anställda med varierande sysselsättningsgrad och består av 
sjukgymnaster, instruktörer samt administrativ personal. Tjust Rehab AB hade under 
verksamhetsåret 08/09 en omsättning på 8,5 miljoner kronor. (Roger Pettersson) 
 
Efter ett par år behövde verksamheten utvecklas för att ägarna ansåg att de tidigare 
inriktningarna inte räckte till för att föra verksamheten vidare. Friskvården hade hamnat mer 
och mer i fokus, inte minst i samhället, och blev därför en naturlig del för företaget att satsa 
på. Ledningen såg en tydlig koppling mellan att de personer som genomgått rehabilitering 
oftast behöver efterbehandling i någon utsträckning, där friskvårdsområdet utgör en stor del. 
Företaget tog därmed beslut om att satsa på en utveckling mot att bli ett komplett hälso- och 
friskvårdsföretag. På grund av att friskvårdsdelen växte i snabb takt blev företaget i behov av 
större lokaler och i januari 2007 flyttade därför företaget sin verksamhet till de nuvarande 
lokalerna. Flytten till de nya lokalerna möjliggjorde att verksamheten kunde erbjuda sina 
patienter och kunder sjukgymnastik, styrketräningslokal, gruppträningssalar, både för 
spinning och för flertalet andra typer av träningsformer som utförs i grupp. Utöver olika 
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träningsformer erbjuder företaget föreläsningar inom friskvård och hälsa samt personlig 
kostrådgivning och medicinsk fotvård. I lokalerna finns möjligheter till massage samt tillgång 
till solarium och bastu.  
 
Efter 2007 har företaget fortsatt att utvecklas inom området och de har idag ett samarbete med 
Sensia, som är ett företagshälsovårdsföretag, inleddes under 2008. Inledningsvis innebar 
samarbetet att en företagssköterska fanns på plats på företaget för att utföra olika 
provtagningar och tester och en läkare kom regelbundet till företaget. Tjust Rehab AB 
använder sig av ergonomer som är kopplade till Sensia och tillhandahåller utbildningar och 
utredningar. I dagsläget har samarbete minskat och idag finns det ingen personal på plats i 
Västervik. Sjuksköterskorna som är kopplade till Västervik är placerade i Vimmerby men har 
möjlighet att komma till Tjust Rehab AB vid behov. (Roger Pettersson) Den senaste 
satsningen som Tjust Rehab AB gjorde bestod av en ny gymanläggning som är belägen 
centralt i Västerviks Citygalleria. Anläggningen stod färdig att användas i mars 2009 och har 
generösa öppettider men begränsad bemanning. (2: www.tjustrehab.se)   
 
Tjust Rehab AB upprättade aldrig någon fullständig affärsplan i samband med uppstartandet 
av verksamheten 1990. Företaget startade, som så många andra företag, i liten utsträckning av 
makarna Pettersson och har under årens lopp växt och utvecklats allt mer. Från början ansåg 
de sig inte ha behovet av de uppgifter som affärsplanen syftar till att lyfta fram för företaget 
eller som verktyg i sin kontakt med olika tänkbara intressenter. (Roger Pettersson) En 
affärsplan är ett verktyg för ett företags interna organisering, men kan användas som ett 
redskap i kommunikationen med intressenter, vilka kan vara allt från banker och finansiärer 
till kunder och personal (www.connectsverige.se). 
 
Tjust Rehab AB har under senare år i samband med att verksamheten utökats och 
medlemsantalet ständigt ökat, fått ett allt större behov av att upprätta en affärsplan. Behovet 
har uppstått av flera olika anledningar och syftet är framförallt att den ska rikta sig mot två 
olika intressentgrupper, vilka är personalen och eventuella framtida spekulanter. När det 
kommer till personalen är syftet att affärsplanen ska få alla inom verksamheten att vara 
medvetna och överens om vad företaget står för och vilka mål de vill uppnå. Ägarna vill 
sträva efter en väl sammansvetsad personalstyrka där alla ställer upp och hjälper varandra. 
Det är viktigt för företaget att alla anställda känner sig delaktiga och viktiga i det arbete som 
verksamheten utför. Anledningen till att ägarna vill att affärsplanen också ska kunna rikta sig 
till eventuella framtida spekulanter är att tanken på en försäljning av företaget finns, även om 
det inte är aktuellt i dagsläget. (Roger Pettersson) 

1.2 Problemdiskussion 

Friskvårdsföretaget Tjust Rehab AB har idag ingen affärsplan. I takt med att företaget 
expanderar och konkurrensen hårdnar växer behovet av att ha en affärsplan som beskriver 
företaget och dess verksamhet. Främst vill styrelsen att affärsplanen riktar sig till personalen, 
samtidigt som den ska vara ett instrument för ledningen att förmedla verksamhetens mål och 
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Metod
Vårt tillvägagångssätt

Affärsplan       
Utformningen för Tjust Rehab AB 

Analys                         
Vår diskussion 

Slutsats
Vad vi kommit fram till

visioner och hur de gemensamt ska uppnås. Eftersom verksamheten växer och konkurrensen 
ökar ansåg företaget att det är allt viktigare att ha en genomarbetad och fungerande affärsplan. 
 
Tjust Rehab AB´s förhoppning är att affärsplanen ska fungera som ett verktyg för att 
kommunicera med personalen och få en mer sammansvetsad personalstyrka. Det är vår 
uppgift att utforma affärsplanen så att den passar företagets verksamhet. Vår förhoppning är 
att den ska visa en rättvis bild av företaget och användas under en lång tid framöver. Genom 
att göra en operativ utformning av affärsplanen ska den med små förändringar kunna 
användas till alla typer av intressenter.   
 

1.3 Problemformulering 

Hur ska en fungerande affärsplan för friskvårdsföretaget Tjust Rehab AB vara utformad? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utforma en affärsplan för det redan befintliga friskvårdsföretaget 
Tjust Rehab AB i Västervik. Affärsplanen ska vara ett verktyg för företaget för att förmedla 
affärsidén och sina visioner och mål för verksamheten till de anställda, samt utgöra ett 
underlag vid en eventuell framtida försäljning av företaget.  

1.5 Disposition 

Vi har konstruerat en enkel modell som visar hur uppsatsen är disponerad. Det ska vara lätt 
för läsaren att se vilka kapitlen är och vad de i huvudsak innehåller. 
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2. Metod 

I följande kapitel redogör vi för vilket tillväggångssätt vi har använt oss av i genomförandet 

av vår uppsats. Vi kommer beskriva vilka metoder som finns, vilken vi har valt och varför den 

lämpar sig för vår uppsats. Syftet med kapitlet är att läsaren ska få en tydlig bild över hur vi 

har gått tillväga i arbetet med uppsatsen.  

 

2.1 Deduktivt - och induktivt arbetssätt   

Det finns två olika huvudmetoder för hur teori och forskning kan kopplas till varandra i en 
forskningsprocess, det deduktiva respektive det induktiva arbetssättet. Det finns ett tredje sätt 
som heter abduktion, som beskriver ett arbetssätt som till viss del kan ses som en kombination 
av det deduktiva och induktiva. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Det deduktiva arbetssättet innebär att forskaren utgår från tidigare, mer eller mindre, allmänna 
principer och existerande teorier. Utifrån dessa teorier dras sedan slutsatser om specifika 
händelser. (Patel & Davidson, 2003) Forskaren härleder med hjälp av den befintliga teorin 
olika hypoteser som ska granskas. Dessa hypoteser måste kunna överföras till operationella 
termer, vilket innebär att informationen som behöver samlas in måste specificeras. Det 
datainsamlade materialet används i sin tur för att skapa ett resultat, som ligger till grund till 
om de hypoteser som skapats kan bekräftas eller istället ska avfärdas. (Bryman & Bell, 2005)   
 
Vi har i vår uppsats använt oss av ett induktivt arbetssätt, där teorin istället är ett resultat av en 
forskningsinsats. Utifrån datainsamling, till exempel i form av intervjuer och observationer, 
generaliseras nya slutsatser. (Bryman & Bell, 2005) Forskaren som arbetar induktivt tar inte 
hänsyn till några allmänna principer eller befintliga teorier, utan börjar sitt arbete genom att 
studera forskningsobjektet. Forskaren ska, till skillnad mot i det deduktiva arbetssättet, med 
hjälp av den insamlade informationen försöka skapa en ny teori. Även vid detta arbetssätt 
finns risken för att personen som genomför forskningen tillåter sina egna idéer och 
uppfattningar att påverka resultatet. (Patel & Davidson, 2003) I vår uppsats speglas det 
induktiva arbetssättet i att vi började med att undersöka företaget med hjälp av observationer 
och intervjuer. Utifrån vår insamlade information tog vi del av den teori som behandlar ämnet 
affärsplan. Därefter har vi utformat affärsplanens olika delar.   
 
Bryman & Bell (2005) understryker att det är viktigt att vara försiktig i användandet av 
begreppet ”teori”, såväl vid deduktivt som induktivt arbetssätt. Trots att forskare fortsätter att 
utveckla nya teorier så är resultaten som framkommer vid en induktiv forskningsstudie oftast 
resultat som kallas för empiriska generaliseringar. Induktiva forskare använder sig därför 
oftare av något som de kallar för ”teoribildning på empirisk grund”.   
 
När kopplingen mellan teori och forskning görs med det induktiva arbetssättet, associeras 
detta i de allra flesta fall med ett kvalitativt synsätt (Bryman & Bell, 2005), vilket är det 
arbetssätt som vi har använt oss av i vår uppsats. 
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2.2 Forskningsmetoder 

Två typer av forskningsmetoder som kan användas är kvantitativ och kvalitativ forskning. 
Kvantitet handlar om mängd och siffror och därmed fastställandet av mängder kring det 
område som forskningen berör. Kvalitativ syftar till egenskaperna hos någonting och målet är 
att upptäcka händelser och beskriva uppfattningar och åsikter för att kunna ge en klar bild av 
forskningsområdet. (Widerberg, 2002) I vår uppsats har vi använt oss av den kvalitativa 
metoden för att vi anser att det är den metoden passar bäst in för vår typ av studie. 
 
Kvalitativ forskning innebär att forskaren ser till hur individen tolkar och uppfattar sin sociala 
verklighet och tar därmed avstånd från den naturvetenskapliga modellens normer och 
tillvägagångssätt. När kvalitativ forskning bedrivs läggs tyngden på att behandla den teori 
som finns efter insamlig och analys av data. Grunden ligger i att försöka förstå de 
bakomliggande mönstren istället för att försöka få dem att passa in i de idéer som fanns från 
början.  Den sociala verkligheten anses vara ständigt föränderlig och det är individerna själva 
som formar och konstruerar den. (Bryman & Bell 2005) 
 
Det finns två metoder som kan användas vid insamlandet av information när kvalitativ 
forskning utförs, dessa är observationer och kvalitativa intervjuer. De är vanligt 
förekommande och ger information som annars kan vara svår att uppfatta. Vid observationer 
studerar, registrerar och tolkar forskaren kroppsliga och språkliga beteenden. Intervjuer 
används för att forskaren ska få svar på sina frågor på ett muntligt och förklarade sätt. 
(Widerberg, 2002) I kapitlet 2.4 Tillvägagångssätt vid datainsamling har vi gått djupare in på 
just kvalitativa intervjuer och observationer, vilka utgör en mycket stor del av vår uppsats. 

2.2.1 Kvalitativ ansats 

När forskning genomförs med en kvalitativ ansats finns det ofta en frågeställning som är 
utformad på ett utforskande sätt. Det kan vara svårt att få kontroll över den information som 
forskas fram eftersom den som blir intervjuad under tiden kan få en annan medvetenhet och 
förståelse för problemet. (Halvorsen, 1992) Det finns fyra principer inom den kvalitativa 
metoden och de bör prägla det sätt som används för att finna svar till frågeställningen. Det ska 
finnas en närhet till det som undersöks, vilket innebär intervjuer ansikte mot ansikte. Det är 
bra om det finns en social närhet som under en tid växt fram och som på så sätt inger tillit 
mellan de båda parterna. Det gör att forskaren får reda på information som är starkt kopplad 
till intervjupersonens vardag och verklighet. Den andra principen innebär att den information 
som framkommer måste återges på ett sådant sätt att den kan anses som riktig och sann. Det 
som har ägt rum ska på ett objektivt sätt förklaras. I undersökningen är det även viktigt, som 
en tredje princip, att det på ett deskriptivt sätt förklaras vad som händer för att ge läsaren 
förståelse av olika förhållanden. Den sista principen innebär att det kan vara bra att använda 
sig av citat och individernas uttryckssätt för att ge en bättre insikt och förståelse i problemet. 
(Holme & Solvang 1997) 
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Fråga

Litt. 
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Analys 

Tolkning

Rapport

När det talas om kvalitativt inriktad forskning syftar forskaren ofta till att insamlingen av 
information har fokuserats på sådan information som ges utifrån kvalitativa intervjuer, 
tolkande analyser och verbala analysmetoder av textmaterial (Patel & Davidson, 2003). 
Intervjuer är ett av de viktigare verktygen i insamlandet av information inom den kvalitativa 
ansatsen. Resultatet från den information som samlats in leder ofta fram till en förståelse och 
fullständighet inom ämnet. (Halvorsen, 1992) Det passar bra in som förklaring till hur vi har 
gått tillväga med vår uppsats. Vi har till största del använt oss av observationer och för att 
styrka dessa observationer har vi genomfört kvalitativa intervjuer med personalen på  
Tjust Rehab AB. 
   
Den kvalitativa forskningsprocessen kännetecknas av flexibilitet och det ges stora utrymmen 
för variationer för utförandet, men de olika momenten är ofta starkt sammankopplade och kan 
vara svåra att särskilja. En del av momenten i processen sker under samma tid och det är 
därför som det kan vara svårt att dra en tydlig gräns. (Backman, 1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 1: Den kvalitativa forskningsprocessen 

Källa: Backman, J. (1998) rapporter och uppsatser. S. 50 Studentlitteratur, Lund 

 
Det vanliga arbetssättet är att processen börjar med en fråga som ofta är utformad med ”hur” 

eller ”varför”. Modellen ovan visar ett exempel på hur forskningsprocess kan se ut efter att en 

fråga har formulerats. I ett tidigt stadium genomförs en litteraturstudie, som är tänkt att ge 
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information och kunskap inom ämnet, ta fram begrepp, ge olika typer av tolkningsalternativ 
och även ge ett historiskt perspektiv på problemet. (Backman, 1998) Det är inte ovanligt att 
forskaren under tiden som informationsinsamlingen sker ändrar syn på problemet och hela 
problemområdet. Det kan då vara bra att dokumentera de tankarna för att senare ta med i den 
slutliga analysen. I den kvalitativa ansatsen analyseras ofta den information som kommer 
fram under den pågående processen, till skillnad från kvantitativa då forskaren väntar med att 
analysera tills det att all information är insamlad. Eftersom informationen analyseras direkt 
kan det ge värdefull information, det kan komma upp nya frågor som kräver svar eller nya 
infallsvinklar som är viktiga för det slutgiltiga resultatet. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Det finns en del kritik rörande den kvalitativa ansatsen så som åsikter om att forskaren starkt 
kan påverkas av vad som tidigare sagt och gjorts. Det finns även risker med att forskaren inte 
tar med upptäckter som gjorts på senare år och utelämnar det som inte stämmer in med 
forskarens personliga åsikter. Det finns de som anser att det är viktigt att forskaren är helt 
neutral inom forskningsområdet, medan andra anser att det är viktigt att forskaren har goda 
kunskaper och är beläst inom området som undersöks. (Backman, 1998) Denna kritik har vi 
haft i åtanke under arbetets gång med affärsplanen. Vi har försökt att inte låta våra egna 
erfarenheter eller åsikter inom ämnet färga affärsplanen. Vårt mål har varit att upprätta en 
affärsplan med stor objektivitet.  

2.3 Koppling mellan teori och forskning 

2.3.1 Hermeneutik och positivism 

Med hermeneutik menas tolkningslära eller tolkningskonst. I hermeneutiska analyser utgår 
forskaren till viss del från sina egna uppfattningar och förståelse när handlingar och 
situationer tolkas. Till skillnad mot de fenomenologiska studierna, som är den andra typen av 
förståelseskapande studier, så lägger forskarna i hermeneutiska studier större vikt vid sin 
tolkning av de studerande forskningspersonernas handlingar. En viktig grund i denna studie är 
insikten i forskningspersonernas syften. För att lättare förstå dessa så krävs ett samspel mellan 
forskningspersonernas självförståelse och forskarens tolkning av denna självförståelse. 
(Gronmo, 2006) 
 
Den största skillnaden mellan de båda förståelseskapande studierna är att den hermeneutiska 
har en bredare och mer omfattande tolkning än vad den fenomenologiska har. Det kommer 
främst till uttryck på två sätt. Hermeneutikern lägger större fokus på förståelse i den mening 
att forskaren tar med mer generella uppfattningar som forskaren har sedan tidigare, genom 
erfarenheter och tidigare forskning. Den andra stora skillnaden är att hermeneutikern 
fokuserar på en helhetsförståelse, vilket tar uttryck genom att forskaren ser 
forskningspersonernas handlingar som en del i en helhet. Det innebär vidare att handlingen 
även tolkas utifrån forskarens uppfattningar av den situation eller process som handlingen är 
en del av. (Gronmo, 2006) 
 



 
11 

 

I vår uppsats har vi använt oss av hermeneutiska studier genom att vi har lagt stor vikt på våra 
egna tolkningar, samt att vi har använt våra tidigare erfarenheter och kunskaper när vi studerat 
forskningspersonerna. Forskningspersonerna är i vårt fall både personalen men även företaget 
Tjust Rehab AB som helhet. Vi har även försökt få en helhetsförståelse genom att vi har tolkat 
de handlingar som vi har studerat och gett dem en förståelse utifrån den process eller situation 
som de är en del av.    

2.3.2 Reliabilitet och validitet 

Ett problem vid både kvantitativ och kvalitativ forskning är att kunna mäta hur pass kraven på 
reliabilitet och validitet uppfylls (Patel & Davidson, 2003). I kvalitativa studier som vi har 
använt oss av i vår uppsats är strävan att upptäcka händelser och beskriva uppfattningar och 
åsikter, eller en viss kultur inom verksamheten. Reliabiliteten och validiteten i kvalitativa 
studier är nära sammankopplade till varandra, till skillnad mot vad de är i kvantitativa studier. 
Därför används begreppet reliabilitet inte så ofta hos forskare som bedriver kvalitativa studier. 
De väljer istället att använda validitet med en bredare innebörd som snarare gäller för hela 
forskningsprocessen. (ibid) Enligt Bryman & Bell (2005) sammankopplas reliabiliteten och 
validiteten i den kvalitativa forskningen utan att egentligen ändrar begreppens innebörd. 
Forskarna väljer däremot att lägga mindre vikt vid de frågor som rör mätningar av olika slag.  

 
Till att börja med handlar det om att forskaren ska kunna skaffa sig en pålitlig tolkning av det 
som undersöks. Kan flera tolkningar urskiljas kopplas validiteten till om forskaren kan 
argumentera för den mest troliga tolkningen. För detta går det dock inte att fastställa några 
generella regler eftersom varje process är unik. Viktigt att tänka på är däremot att tal och 
skrift är två skilda saker. Detta innebär att det ställs krav på forskaren att kunna hantera den 
informationen som kommer fram genom intervjun. Forskaren ska överföra informationen till 
en skrift som rättvist representerar intervjupersonens uppfattningar och åsikter, för att uppnå 
hög validitet. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Vi anser att vår uppsats i hög grad uppfyller kraven som finns för reliabilitet och validitet. Vi 
har spelat in våra intervjuer för att kunna återspegla det personalen har sagt på bästa sätt. Det 
var viktigt för oss att personalen kände sig trygga i intervjusituationen för att öka möjligheten 
till att få sanningsenliga svar. Ett sätt som vi gjorde det på var att påpeka att vi inte skulle 
förmedla något vidare som de inte givit sitt godkännande till.  

2.3.3 Alternativa kriterier vid kvalitativa studier 

På grund av att det finns vissa problem med att använda begreppen reliabilitet och validitet 
vid kvalitativa studier har några forskare föreslagit ett antal andra kriterier som de använder 
sig av. Dessa förklarar Bryman & Bell (2005) och de består av tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och möjlighet att styrka och bekräfta. Med tillförlitlighet menas att det är viktigt att 
en forskning både genomförs i enlighet med de uppsatta regler som finns, samt att rapporten 
blir ett rättvist resultat av personernas, vars verklighet har undersökts, uppfattningar och 
åsikter. Överförbarhet handlar i sin tur om att resultatet som forskaren får fram ska kunna 
överföras till en annan tidpunkt. Detta på grund av att den kvalitativa forskningen vanligtvis 
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omfattar en relativt liten grupp som har vissa gemensamma egenskaper. Begreppet pålitlighet 
kan ses som en motsvarighet till reliabiliteten inom en kvantitativ forskning. Det handlar om 
att forskaren ska kunna inta ett granskande synsätt och garantera att det finns en tydlig och 
öppen redogörelse för alla steg i forskningsprocessen. Till sist måste forskaren kunna styrka 
och bekräfta det som han eller hon har kommit fram till i sin forskning. Det ska tydligt framgå 
att forskaren inte låtit sina personliga värderingar påverka genomförandet och resultatet. 
(Bryman & Bell, 2005) 
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2.4 Tillvägagångssätt vid datainsamling 

2.4.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien i vår uppsats består av de teoridelar som beskriver vad en affärsplan är, samt 
hur företaget kan ha användning av den. Vi har studerat litteratur som behandlar affärsplaner 
och dess användningsområden, för att skapa oss en bra grund att fortsätta arbetet med. Vi har 
jämfört teori, från i huvudsak tre källor, som behandlar ämnet och kritiskt granskat de olika 
delarna. I affärsplanen har vi sedan valt att ta med de delar som alla tre källorna anser vara 
relevanta och viktiga att ha med. Utifrån den teori om vad som bör finns med i de olika 
kapitlen har informationen om Tjust Rehab AB behandlats och affärsplanen har tagit form.  

2.4.2 Intervjuer  

Det vanligaste sättet att undersöka vad personer har för åsikter och hur de uppfattar något som 
någon annan intresserar sig av är att ställa frågor. I yrkesmässiga och professionella 
sammanhang ställs dessa frågor genom intervjuer. Intervjuerna är i det här fallet en vanlig 
metod för systematisk datainsamling. (Lantz, 2007) Intervjuerna används för att undersöka 
personernas förståelse, jämfört med till exempel observationer då det som ska undersökas 
istället studeras i verkligheten. Båda dessa angreppssätt är däremot kvalitativa och kan på ett 
bra sätt komplettera varandra i en forskningsprocess (Widerberg 2002), vilket de har gjort i 
denna uppsats.  
 
Kraven på en intervju som ska användas som ett verktyg vid datainsamling är att den är 
tillförlitlig och att resultaten är giltiga och användbara för andra. Kravet att intervjun ska vara 
tillförlitlig har med dess reliabilitet att göra och kravet att resultaten ska vara giltiga har med 
dess validitet att göra. Vad det är som är användbart beror på vad det är som undersöks samt 
vad det är tänkt att användas till. Den information som kommer fram genom intervjun är den 
data som sedan analyseras och vidare ger ett resultat, vilket leder fram till en form av slutsats 
av det som undersöks. (Lantz, 2007)  
 
Till skillnad mot ett vanligt samtal har den som ställer frågorna och den som svarar helt olika 
roller. Intervjuaren har ett syfte med intervjun, och med den informationen som han eller hon 
får fram, och är därmed den som har ansvaret för hela intervjun och hur den genomförs.  
Det ställs krav på intervjuaren att de data som framkommit ska spegla intervjupersonens 
uppfattningar och åsikter. Det är viktigt att rätt stämning skapas för att intervjupersonen ska 
känna sig trygg och därmed ge så sanningsenliga svar som möjligt. (Lantz, 2007)  
 
Vi har använt oss av den metod för forskningsintervjuer som kallas styrda eller strukturerade. 
Det innebär att vi utformat konkreta, men öppna frågor. Skillnaden mellan den intervjumetod 
som vi valt och andra metoder är graden av öppenhet i de frågor som ställs. Det handlar om 
karaktären av i vilken utsträckning som svaren kan ges, desto fler svarsmöjligheter det finns, 
desto mer öppen är frågan som ställs. Metoden med öppna frågor, har flera fördelar. Den 
anses inte vara lika tidskrävande som andra intervjumetoder och den är inte heller lika 
beroende av intervjupersonernas kompetenser. En annan positiv aspekt av att använda sig av 
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styrda eller strukturerade intervjuer är att flera intervjuer med olika personer med stor 
säkerhet kan behandlas och jämföras med varandra. Metoden ger även möjligheter till att 
kunna upptäcka nya och oförutsedda perspektiv på det som undersöks. ( Krag Jacobsen, 1993) 

2.4.3 Observation 

Ett sätt att skaffa sig information om omvärlden är genom observation (Patel & Davidson, 
2003). Information som inte kan hämtas genom enkäter, intervjuer eller genom att studera 
litteratur kan erhållas genom att observera. Observationen i sig kan inte förklara vad det är 
som händer, däremot kan samband eller vissa beteenden förstås och kartläggas. (Kylén, 2004) 
Även Holme & Solvang (1997) skriver att observation är ett effektivt sätt att fånga handlingar 
och reaktioner mellan och inom den grupp som studeras. 
 
Observationer görs dagligen av alla människor och de präglas ofta av egna erfarenheter, 
behov och förväntningar. Observation är inte enbart något som används i vardagslivet utan är 
även en metod att skaffa sig information och kunskap inom det vetenskapliga området. Det 
kan vara bra att använda sig av när information ska samlas in om beteenden och skeenden i 
verkliga livet. Det är lättare att få en uppfattning om situationen då verbala yttranden, 
relationer mellan individer och andra viktiga händelser går att studera på ett bra sätt. (Patel & 
Davidson, 2003) 
  
Det finns olika typer av observationsmetoder. Den explorativa metoden är en metod som 
innebär att observationen utgör grunden till den kunskap som samlas in inom ämnet som 
undersöks. Det är vanligt att observationen används som det viktigaste instrumentet vid olika 
typer av undersökningar men fungerar även som ett komplement när information har samlats 
in med hjälp av andra metoder (Patel & Davidson, 2003), så som vi har gjort i denna uppsats. 
  
Observationer genomförs antingen som öppna eller dolda. När de är öppna innebär det att 
personerna som observeras är väl medvetna om att de blir observerade. (Holme & Solvang, 
1997) I uppsatsen har vi använt oss av öppna observationer och personalen har varit väl 
informerade om att vi är där och observerar. De var även medvetna om att en del av dem 
skulle bli intervjuade och att vi skulle ställa en del frågor. Öppen observation bygger på att de 
som observeras accepterar att de blir observerade. Det är viktigt att det skapas en relation 
mellan observatören och gruppen som observeras så att det finns en tillit och förståelse dem 
emellan. Genom att vara accepterad är det lättare att ställa frågor och se vad det är som 
verkligen händer. (Holme & Solvagn, 1997) 
 
Nackdelen med observationsmetoden är att det kan vara svårt att veta om den informationen 
som kommer fram är helt representativ och visar det som verkligen händer, även de gånger 
när ingen är där och observerar. Det kan förekomma att det under tiden som observationen 
pågår sker oförutsägbara och ovanliga händelser. Det är viktigt att det vid sådana tillfällen tas 
hänsyn till det och det kan ibland vara nödvändigt att avbryta observationen. (Patel & 
Davidson, 2003) 
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Observationer kan vara antingen strukturerade eller ostrukturerade. (Holme & Solvang, 1997) 
Vi har använt oss av den ostrukturerade formen av observation. Vi ansåg att det var det sätt 
som skulle ge oss mest användbar information. Strukturerade har ofta ett observationsschema 
och problemet är ofta mycket noggrant uttryckt. Ostrukturerande används när mycket 
kunskaps om området ska tas fram och med syftet att få fram så mycket information som 
möjligt. När observation används som metod för insamling av information är det bra om det 
under tiden observationen pågår förs fältanteckningar. De underlättar när det som hänt sedan 
ska sammanställas. Har det hänt något som är svårt att förstå eller extra viktigt för 
undersökningen är det bra att kunna gå tillbaka i anteckningarna och se vad det var som hände 
innan eller efter. (ibid)  
 
Vid våra observationer förde vi regelbundet anteckningar över det vi såg och uppfattade. 
Anteckningarna använde vi sedan för att sammanställa den information vi fått fram. Det var 
ett sätt att öka reliabiliteten och validiteten i vår granskning.  

2.4.4 Tillämpning av datainsamlingen 

Vi har använt oss av en kombination av litteraturstudie, intervjuer och observationer, där 
observationer utgör den viktigaste delen. På grund av att det är ett företag som vi undersökt 
ville vi på ett bra sätt få inblick i företaget för att skapa oss en förståelse för deras 
företagskultur. För oss var det viktigt att personalen inte påverkades av vår närvaro utan att vi 
fick en vardagsbild av verksamheten som stämmer överens med deras verklighet. Genom 
deltagande och observation anser vi att vi har fått en rättvis bild och som utgjort ett bra 
underlag till de olika kapitlen i affärsplanen.  
 
Vi har intervjuat personalen och valde ut personer med olika anställningsgrad och med olika 
arbetsuppgifter för att vi skulle få en bred och rättvisande bild. Syftet med intervjuerna var att 
de skulle vara ett hjälpmedel för oss, i kombination med observationerna. Avsikten var att få 
veta om den uppfattning som vi skapat oss stämde överrens med den uppfattning som 
personalen har. Vi har utöver dessa intervjuer fört löpande samtal med Roger Pettersson, 
ägare av Tjust Rehab AB, för att få information om de delar som inte går att observera eller 
läsa sig till via hemsidan eller årsredovisningen.  
 
Litteraturstudien utgör en funktion i vår uppsats på så sätt att vi använt litteraturen för att 
undersöka hur en affärsplan upprättas samt vilka delar som bör finnas med i den. Litteraturen 
utgör även en grund för olika analysmodeller vi använt oss av. Förutom de första teoridelarna 
i Kapitel 3 Affärsplan, är all information framtagen ur de data som vi fått fram genom 
observation och därmed skrivna utifrån egna uppfattningar och tankar. Den informationen är 
även understödd av de data som framkommit ur intervjuerna och kan läsas i bilaga 2.  
 
Vi har efter utformningen av affärsplanen konstruerat en egen modell som ska användas som 
en väldigt kort sammanfattning vid kontakt med intressenter. Modellen bygger helt på vår 
egen idé om vad som kan vara bra för företagen i användningen av affärsplanen. Hur den är 
konstruerad samt hur den ser ut för Tjust Rehab AB finns i Kapitel 3.12.  
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2.4.5 Kritiskt granskande 

I vår uppsats har vi kritiskt granskat den information som vi har fått genom litteratur, 
intervjuer och observationer. I boken Kritiskt förhållningssätt (2004) ses kritiken som den 
centrala metoden för att finna kunskap och utveckla vetenskap och de kallar det för den 
kritiska metoden. Observation kan leda till att finna problem som sedan leder till att ny 
kunskap skapas. Teorin kritseras och forskaren försöker finna nya svar på problemet. Genom 
att kritisera så finns möjligheten att upptäcka fel och brister i den rådande kunskapen. Det är 
inte enbart inom vetenskapen som den kritiska modellen kan användas, utan den lämpar sig 
även för praktiska situationer. Frågan blir då istället om det finns ett rationellt svar och vilken 
teori och lösning som ska väljas. Det anses att den bäst lämpade lösningen är den som blivit 
beprövad eller där kritiska diskussioner har ägt rum. (Stenbock- Hult, 2004) 
 
Thurén (2005) förklarar att källkritik handlar om att kontrollera den fakta som har tagits fram. 
Vidare beskrivs ett antal begrepp som är till stor nytta i arbetet med att kritiskt granska den 
information och fakta som tas fram genom olika metoder. Äkthet är ett av dessa och handlar 
om att källan ska vara vad den utger sig för att vara och inte någon förfalskning. Internet är ett 
av de medier som kanske är mest utsatt för falsk information och felaktiga källor, eftersom det 
anses vara relativt lätt att utge sig från att vara någon annan.  
 
Den som undersöker ett ämne och tar fram fakta är opartisk är en annan viktig del som har 
avgörande betydelse för källkritiken. Det innebär att forskaren måste studera ämnet så 
objektivt som möjligt för att resultatet ska bli rättvist. Sannolikhet är ytterligare ett viktigt 
begrepp och handlar om hur pass trovärdigt det är att de fakta som forskaren har tagit del av 
är riktiga och stämmer överens med verkligheten. (Thurén, 2005) Vi anser att det är en viktig 
del i arbetet med uppsatsen att granska all information och på ett kritiskt sätt bedöma den för 
att kunna få ett trovärdigt resultat.  
 

2.5 Författarnas förtydligande 

Vi vill som avslutning på metodkapitlet göra ett förtydligande för läsaren genom att förklara 
några delar som är lite speciella för vår uppsats. Det är en del upprepningar på grund av att det 
som uppges i bakgrunden till exempel är en viktig del i affärsplanen, samtidigt som vi anser 
att det är viktigt för läsaren att få ta del av det redan i bakgrunden till uppsatsen. En annan 
anledning till de upprepningar som förekommer är att affärsplanen ska kunna läsas och 
studeras för sig och inte endast som en del av uppsatsen.  
 
För att göra det enklare, både för oss som skriver och för er som läser, har vi valt att använda 
Tjust Rehab AB, som är företagets börsnoterade namn, i början av varje nytt stycke. Längre 
ner i styckena har vi däremot valt att använda oss av det namn som företaget nu själva valt att 
lansera sig med, nämligen TR, som är företagets förkortning av företagsnamnet. Vi gör det 
med förhoppning om att texten ska bli mer intressant och lättläst. 
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3. Affärsplan 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för vad en affärsplan är och vad den används till. Vi 

kommer att för varje rubrik förklara vad den innehåller och vilket syfte som det kapitlet utgör 

i affärsplanen. Vidare kommer vi att redogöra för hur varje kapitel i affärsplanen kommer att 

se ut för Tjust Rehab AB. Syftet med kapitlet är att läsaren ska få förståelse och kunskap om 

hur en affärsplan kan utformas.  

3.1 Begreppet Affärsplan 

En affärsplan är något som alla företag bör ha. Affärsplanen innehåller en beskrivning av hela 
företaget, vilket innefattar affärsverksamheten, miljön den verkar i och vilka förutsättningar 
som finns på marknaden. Affärsplanen ska beskriva företagets nuvarande situation, visioner, 
mål och strategier. (Arnander, 2007)  
 
Affärsplanen uppfyller en rad olika syften och den vänder sig både till externa och interna 
intressenter. Externt är det bland annat till investerare, kunder och leverantörer som den riktar 
sig mot och internt förmedlar affärsplanen information till styrelsen, ledningen och 
personalen. (www.connectsverige.se) De personer som arbetar med att utforma affärsplanen 
får mycket god kunskap om hela företaget och kan därmed ge goda råd angående hur det kan 
styras och vilka beslut som kan vara bra att fatta. Under arbetets gång kan nya frågor väckas, 
som tidigare inte upptäckts, och det ställer krav på att den information som framkommer 
undersöks och analyseras. När verksamheten granskas kan det resultera i nya infallsvinklar 
och nya idéer. Det kan skapa möjligheter för verksamhetens fortsatta utveckling och ger 
inspiration till nya marknadslösningar. (Arnander, 2007) 
 
Arbetet med affärsplanen ger inte enbart information om företaget, utan det måste även 
granska och analysera omvärlden. Det ger information som det kanske annars inte skulle lagts 
ner tid och resurser på att ta fram. Med hjälp av den nya informationen har företaget nu en bra 
grund att utgå från vid olika typer av beslut. Det kan avse beslut som rör allt från visioner och 
mål inom verksamheten till olika beslut rörande finansieringsbehov. Genom att ha ett bra 
beslutunderlag minskas risken med att fatta fel beslut och planeringen blir bättre. Det finns 
andra risker som minskar när företaget lägger ner resurser på att utforma en affärsplan så som 
svag företagsledning, brist på information och underfinansiering. (Arnander, 2007) 
 
En del företag upprättar aldrig någon affärsplan innan starten. I arbetet med att utforma en 
första affärsplan för ett befintligt företag är det därför viktigt att samla in information om 
företaget och hur deras verklighet ser ut i dagsläget. Oftast är de beteenden och den kultur 
som råder inom företaget väl etablerad och det innebär att vissa förändringar kan behöva 
göras för att finna möjligheter till att kunna förbättra verksamheten. (Eliasson & Kolár 2006)  
Syftet med affärsplanen i redan etablerade företag är att skapa ett verktyg för företagets 
ledning och personal och fungerar därmed som ett informations- och ledningsverktyg 
(Arnander, 2007).  
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Genom att utforma en affärsplan i ett redan etablerat företag leder till att företaget på ett 
kritiskt, noggrant och objektivt sätt måste granska sin verksamhet. Det blir ytterligare ett sätt 
att nå de uppsatta målen och förhoppningsvis genererar det i framgång för företaget. Genom 
att ha mål, visioner och idéer nedskrivna är det lättare att förmedla det som företaget står för 
till de olika intressenterna. (Bangs, 2002) För Tjust Rehab AB var fallet så som vi beskrivit 
ovan, att de aldrig upprättade någon affärsplan, och det är därför som de nu vill ha en 
affärsplan utformad för sin verksamhet. 
 
Det är enligt Arnander (2007) ägaren och företaget som är i störst behov av affärsplanen, men 
förväntningar och krav från omgivningen spelar en viktig roll. Olika intressenter är en viktig 
målgrupp, då de i olika stor omfattning har behov av att få tillgång till information om 
företaget. (ibid) Intressenterna kan till exempel vara finansiärer, styrelse, kunder, anställda 
och nya medarbetare. Beroende på vem intressenten är utformas affärsplanen på olika sätt. 
Finansiären och den nya medarbetarens behov och krav på information om företaget ser inte 
likadant ut. (Eliasson & Kolár, 2006) Oavsätt vem affärsplanen riktar sig mot är den en fördel 
för företaget genom att den bidrar till att införskaffa kunskap, skapa beslutsunderlag och 
undvika misslyckanden. Ur intressenternas perspektiv är affärsplanen bra på så sätt att den ger 
mycket information om företaget i ett samlat dokument. Det gör att företaget blir lättare att 
överblicka och det underlättar vid olika beslutssituationer. (Arnander, 2007)   
 
Vad affärsplanen bör innehålla är beroende av storlek och typ av företag som den utformas 
för, samt vilka intressenter som den främst ska rikta sig mot. Några huvudområden som 
däremot bör vara med är företagsfakta, ägarstruktur, affärsidé och affärskoncept, ekonomisk 
översikt samt marknads- och omvärldsfaktorer. (www.connectsverige.se)  
 
Det krävs att affärsplanen innehåller aktuell information för att den ska vara ett bra verktyg 
och bör därför vara operativ. För att affärsplanen ska klassas som operativ krävs det att den 
hela tiden uppdateras, avvikelser noteras och åtgärdas, att den revideras regelbundet och att 
personalen hela tiden underrättas om vilka förändringar som sker. Det kan vara bra att göra en 
operativ sammanfattning i slutet av dokumentet för att affärsplanen ska vara mer användbar. 
Genom sammanfattningen blir det enklare att överskåda den information som finns i 
affärsplanen och det blir enklare att få en överblick över hela verksamheten. Den ska vara 
utformad så att den lockar läsaren till att vilja ha mer information om företaget genom att 
samla kortfattad information om varje del ur affärsplanen. (Arnander, 2007) 
 
I de fall som affärsplanen är operativ går det bra att använda den i det dagliga styrningsarbetet 
och det är något som rekommenderas. I affärsplanen finns mål och strategier lättillgängligt 
och det är redan på förväg bestämt vilka resultat som är önskvärda i verksamheten. (Arnander, 
2007) 
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3.1.1 Tjust Rehab AB’s affärsplan 

När vi har utformat affärsplanen för Tjust Rehab AB har vi använt oss av litteratur som 
beskriver hur en affärsplan byggs upp. Litteraturen är Connect Sveriges hemsida, Arnander 
(2007) Den professionella affärsplanen, Eliasson & Kolár (2006) Affärsplanen. Utifrån 
litteraturen har vi valt rubrikerna efter vad vi tycker passar bra in på TR´s verksamhet. Vi 
försöker på ett så bra sätt som möjligt beskriva TR`s verksamhet, dess omgivning och vad de 
vill uppnå. Vår förhoppning är att affärsplanen ska bli ett verktyg för ledningen på TR att leda 
sin personal samt förmedla information till övriga intressenter. 
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3.2 Affärskoncept 

I detta avsnitt i affärsplanen kommer affärsidé, visioner och mål att presenteras. Dessa 
rubriker kallas tillsammans för affärskoncept.  
 
En väl utarbetat och tydligt formulerad affärsidé är en viktig del när affärsplanen ska 
presenteras för företagets olika intressenter. (Arnander, 2007) Affärsidén ska på ett kortfattat 
sätt definiera företagets huvudsakliga inriktning med verksamheten. Några viktiga delar som 
bör ingå är vilka som är företagets målgrupper och vilka behov hos kunderna som det strävar 
efter att uppnå. Många företag har ingen nedskriven affärsidé utan arbetar utifrån den 
outtalade tanken om den affärsidén som finns inom företaget. För att kunna visa utåt och 
tydliggöra för intressenterna hur affärsplanen ser ut, är däremot ett bra verktyg för att på ett 
tydligt och enkelt sätt visa vilket företaget är och vad de arbetar med. (Eliasson & Kolár, 
2006) 
 
Ett företags ”visioner är framtidsvyer, skapade med hjälp av fantasin men med realistisk 

hänsyn tagen till marknads- och konkurrensfakta samt egna förutsättningar vad avser 

resurser och kompetens”. (Den professionella affärsplanen, Arnander 2007, sid. 301) 
Definitionen beskriver att visionen tydligt ska presentera vad företaget vill med sin 
verksamhet i framtiden och tidsaspekten som visionen ska innehålla bör ligga på 3-5 år fram i 
tiden (Eliasson & Kolár, 2006). 
 
Flera rubriker senare i affärsplanen innehåller olika typer av mål för företaget, till exempel 
ekonomiska mål eller mål uppsatta för personalen. Rubriken mål i detta första avsnitt avser en 
sammanställning av företagets samtliga mål. (www.connectsverige.se) Målen ska beskriva en 
situation som företaget har för avsikt att nå inom en bestämd tidsperiod (Arnander, 2007). 

3.2.1 Affärsidé 

Tjust Rehab AB är företaget som inspirerar och erbjuder kunderna det mesta inom träning, 
friskvård och hälsa. Med generösa öppettider, trevlig och kunnig personal, brett sortiment och 
fräscha lokaler så finns det något som passar alla. 

3.2.2 Vision 

Tjust Rehab AB`s vision är att fortsätta att vara det ledande friskvårdsföretaget i Västervik. 
Det ska uppnås genom att fortsätta att utbilda personalen och utveckla utbudet, för att möta 
kundernas önskemål och efterfrågan. 

3.2.3 Mål 

TR har under de senaste åren utvecklats mycket och investerat inom flera områden i 
verksamheten. Målet är därför att fortsätta med den verksamhet de har idag, men att ändå 
ständig uppdatera utbudet och följa med i den utveckling som krävs inom den ständigt 
föränderliga branschen. Ett steg i detta är att de för nuvarande arbetar med att utveckla 
kostrådgivningsdelen och konceptet med den personliga träningen. För att behålla de 
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nuvarande kunderna, samt att fortsätta locka nya kunder till att bli medlemmar, är det viktigt 
med ett utbud som känns fräscht och tilltalande. Trots att TR försöker skapa nya kunder, 
vilket är en nödvändighet, är kundrelationerna som de har med de nuvarande kunderna 
mycket viktiga, och att vårda dessa är ett viktigt mål för TR. De har ett mål som riktar sig till 
personalen och det innebär att de vill ha en starkt sammansvetsad personalstyrka som hjälps åt 
och stöttar varandra. Det är även viktigt att personalen är medvetna om vilka mål och visioner 
som företaget har.  
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3.3 Företagsfakta 

I följande avsnitt ska det kortfattat förklaras hur företagets bakgrund sett ut fram till idag 
(www.connectsverige.se). Företagets historik tas med i affärsplanen med avsikt att redogöra 
för och ge förståelse för företagets nuvarande situation. Utvecklingen från företagets start till 
idag hjälper oss att se orsaker till varför verksamheten i dagsläget ser ut som den gör. Denna 
del ska även lyckas ge läsaren en uppfattning om hur företaget ses på marknaden. (Eliasson & 
Kolár, 2006)  
 

 

Tjust Rehab AB 

556394-4031 
Edholmsgatan 15 
593 61 Västervik 
0490- 82 480 
info@tjustrehab.se 
www.tjustrehab.se 
 
 
Tjust Rehab AB ägs av makarna Roger och Åsa Pettersson och startades i augusti 1990 i 
Västervik. Företaget startades med en verksamhet som främst erbjöd rehabilitering och 
sjukgymnastik. Efter ett par år när företaget behövde fler ben att stå på startades 
friskvårdsverksamheten. Grundtanken i affärsidén bestod, efter denna förändring, i att 
”erbjuda kvalitet och kompetens inom rehabilitering och friskvårdsträning i en fräsch miljö”. 

Friskvårdsverksamheten består idag av ett komplett utrustat gym, med maskiner för både 
styrketräning och olika typer av konditionsträning och gruppträningssalar för spinning, Body 
Pump och diverse andra gruppträningsformer.  
 
Friskvårdsverksamheten växte i snabb takt och 2007 flyttade TR till ny adress med större 
lokaler. Nästa steg i utvecklingen var våren 2009, då de öppnade en ny gymanläggning i 
centrala Västervik. Den nya anläggningen erbjuder mycket generösa öppettider men har ingen 
personal på plats och erbjuder inga gruppträningspass. Under senare år har rehabiliteringen 
och sjukgymnastiken minskat i relation till den övriga verksamheten och friskvården har 
därmed tagit över mer och mer och står idag för den största delen av företaget. 
 
Antal anställda:  25 stycken 
Omsättning, räkenskapsåret 08-09: 8,5 miljoner kronor 

Källa: Årsredovisning Tjust Rehab AB 08/09 
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3.4 Organisation 

3.4.1 Ägare, styrelse och VD 

Styrelsen i Tjust Rehab AB består av fem personer. Ledamöterna är Roger Pettersson, som är 
ägare och VD, Åsa Pettersson, även hon ägare, Jan Philipson och Annette Lithagen. Jan 
Philipson driver konsultföretaget Philco AB och Annette Lithagen arbetar inom verksamheten 
som instruktör, massör, med administration samt med kostrådgivning. Revisor är Kjell 
Hansson från revisionsbyrån Ernst & Young. 
 
Ett bra verktyg för att organisationen och verksamheten ska bli framgångsrik är att ha en 
tydlig struktur. Ett bra sätt för detta är att skapa ett organisationsschema. Organisations-
schemats syfte är att ge en tydlig bild över hur organisationen och dess delar är indelade. Det 
viktigaste i valet av organisationsschema är att den ska överensstämma med företagets profil 
och ansvarsfördelning. (Eliasson & Kolár, 2006) 
 
Nedan har vi utformat en modell som vi anser beskriver ett passande organisationsschema för 
Tjust Rehab AB. 
 

 

  

Ägare & Styrelse

Administration

Reception 
Administration IT

Rehabilitering Träning

Gruppträning Gym

Tilläggstjänster

Kostrådgivning 
Massage    Fotvård 

Ergonomikonsultation   
Tester & utbildning 
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3.4.2 Personal 

TR har 26 anställda. En del av de anställda har uppgifter inom flera olika områden, fyra har 
uppgifter rörande administration, fyra är sjukgymnaster, en är fotvårdare och en är IT-
ansvarig, samt 18 som instruerar olika pass och kan hjälpa till med den personliga träningen. 
Alla instruktörer har utbildning inom den träningsform som de instruerar i. 
 
Nedan följer en förteckning över personalen med information om varje anställds 
arbetsuppgifter och anställningsform. Informationen till den har vi erhållit av ägaren Roger 
Pettersson.  
Namn   Arbetsuppgifter Anställning 

Roger Pettersson   Ägare, VD 100% 

Åsa Pettersson   Ägare, Administration, Instruktör 100% 

        

Adéle Larsson   Instruktör TIM. 

Anna Bodjo   Instruktör TIM. 

Annette Lithagen   Administration/ Instruktör 85% 

Björn Lindros   Sjukgymnast Pappaledig 

Britt-Inger Kindstrand   Sjukgymnast 100% 

Camilla Hammarlund   Instruktör TIM. 

Catrin Bertilsson   Instruktör TIM. 

Catrine Hasselqvist 
 

Instruktör TIM. 

Elin Ekholm   Instruktör TIM. 

Fia Lindell   Instruktör TIM. 

Gitte Jonsson 
 

Instruktör TIM. 

Helena Söderström   Instruktör TIM. 

Jennie Dacke 
 

Sjukgymnast Mammaledig 

Jennie Landqvist   Instruktör TIM. 

Jonas Augustsson   Instruktör TIM. 

Leif Johansson   IT 50% 

Mia Söderström 
 

Fotvårdare 40% 

PG Jansson   Vaktmästare TIM. 

Sofia Solenback   Instruktör TIM. 

Stefan Johansson   Sjukgymnast 100% 

Stefan Karlsson   Administration 100% 

Stina Dahl   Instruktör TIM. 

Therese Johansson   Administration/ Instruktör 82,50% 

Therese Steinholtz   Instruktör TIM. 

Åsa Johansson   Administration/ Instruktör 82,50% 

Åsa Reimer   Instruktör TIM. 
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3.4.3 Kunder 

Tjust Rehab AB har funnits i Västervik i 20 år och har under dessa år byggt upp en stabil 
kundkrets. TR har idag många kunder och varje år ökar antalet medlemmar, något som märks 
då statistiken visar att inpasseringen av kunder på anläggningen har ökat för varje år. År 2002 
hade företaget en total inpassering av kunder på 15 981, med ett månadssnitt på 1 332. För 
2009 låg dessa siffror på 71 824 för hela året respektive ett månadssnitt på 5 985. Under 2010 
räknar TR med att siffrorna kommer att fortsätta att öka i takt med att antalet medlemmar blir 
fler. 
 
TR har en bred målgrupp och erbjuder alla över 14 år att träna i lokalerna. Utöver det har de 
mamma-barn-kurser för föräldrar med de minsta barnen samt danskurser för barn mellan åtta 
och tolv år. (2: www.tjustrehab.se) Den största åldersgruppen är de mellan 41- 50 år, men 
även åldersgrupperna 31-40 år och 61+ utgör en stor del av kundantalet. Sett till 
åldersfördelningen mellan män och kvinnor är det flest kvinnor i gruppen 41-50 år, medan 
männen till största del är mellan 21- 40 år. 
 
Sista februari 2010 hade TR 1889 medlemmar med olika former av tecknade avtal och olika 
typer av betalsätt, vilket påverkar det pris som de betalar för medlemskapet. Till största del, 
består medlemstantalet av dem som TR kallar Medlem AG. Det är de kunderna som är 
årsmedlemmar och som betalar månadsvis med autogiro. Det finns de medlemmar, som också 
är årsmedlemmar, men som istället betalar kontant. Kunderna kan välja mellan ytterligare 3 
typer av medlemskap. Det är de som betalar något mindre och endast tränar på dagtid och de 
kan välja mellan att betala via autogiro eller kontant. Kunderna har möjlighet att teckna sig 
för en månad i taget, ett så kallat månadsmedlemskap. TR erbjuder kunderna att köpa 
klippkort vilket innebär ett kort som ger rätt att träna exempelvis 10 gånger. Nedan följer en 
modell över fördelning av de 1889 kunderna februari 2010.  

 
Källa: Roger Pettersson, 2010-03-30 

Dagmedlem 
Kontant; 89

Dagmedlem AG; 141

Medlem AG; 715

Medlem Kontant; 
392

Månad; 104

Klippkort; 448
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3.5 Tjänster 

Detta avsnitt i affärsplanen har till syfte att skapa en konkret bild om vad det är företaget 
erbjuder kunderna (Arnander, 2007). Tjänsterna ska här beskrivas med ord som gör att det är 
tydligt att förstå vad de innebär, även för någon som inte är insatt i branschen 
(www.connectsverige.se). Genom att ta del av företagets utbud ska läsaren kunna få en klar 
bild över vad det är som är dess huvudverksamhet samt vilka olika tilläggs- och 
servicetjänster som det erbjuder (Arnander, 2007).  

 

3.5.1 Utbud 

 Anläggningar 

Tjust Rehab AB erbjuder två anläggningar, huvudanläggningen som ligger på Edholmsgatan, 
strax utanför centrum, och en anläggning i centrum belägen i Citygallerian. På 
huvudanläggningen kan man på en 1 750 kvm stor yta träna styrka, kondition, spinning samt 
olika typer av gruppträning. Anläggningen i centrum är 300 kvm stor och erbjuder styrka - 
och konditionsträning. (2: www.tjustrehab.se) 

 Gym 

Under 2009 byttes samtliga maskiner ut. Huvudanläggningen på Edholmsgatan erbjuder en 
konditionsdel som bland annat har löpband, crosstrainers, roddar och spinningscyklar. Utöver 
detta erbjuder gymmet ett friviktsrum där det finns tillgång till hantlar, stänger och 
friviktsmaskiner. I cityanläggningen finns det också löpband, crosstrainers, och 
spinningscyklar, samt maskiner för styrketräning (3: www.tjustrehab.se) 

 Gruppträning 

TR erbjuder olika typer av gruppträningspass. Några av dessa är Bodypump, Body Jam och 
Body Balance som är gruppträningspass med instruktörer som har licenser. Det går även att 
träna Boxpass, Core, Core cirkel, Step Up, Afro PowerDance, Cirkelbana, Seniorgympa, Easy 
Line, Mamma & barn gympa och olika typer och nivåer av spinningspass. För de som är lite 
yngre erbjuds Dance Kidz och Dance Teens, som är dansklasser för barn mellan 8-12 år. 
Gruppträningen utförs i en stor sal på ca 220 kvm och för spinningspassen finns det en sal 
med 30 stycken spinningscyklar. (4: www.tjustrehab.se) 

 Sjukgymnastik/ Rehab 

Den verksamhet som TR har inom sjukgymnastik och rehabilitering är kopplad till landstinget 
och patienter med remisser kan därför komma och få hjälp av företaget. TR har fyra 
legitimerade sjukgymnaster med lång erfarenhet och bred kompetens. De är behjälpliga vid 
rehabilitering av till exempel smärtproblem eller för rehabilitering efter någon skada. 
Sjukgymnasterna gör en bedömning av vad som kan passa den enskilda patienten. 
Rehabilitering kan sedan ske i grupp eller individuellt. De olika behandlingsmetoderna som 
TR erbjuder är akupunktur, medicinsk träning, mobilisering, manipulation, kognitiv beteende 
terapi, samtalsträning samt avspänning.  



 
27 

 

För företag kan TR erbjuda arbetsplatsanpassad ergonomi och de kommer ut till arbetsplatsen 
och gör en bedömning. De ger även utbildningar och föreläsningar inom området. Det arbetet 
sker ofta på uppdrag av företagshälsovården. (8: www.tjustrehab.se) 
 
 
Följande punkter innehåller de tilläggstjänster som TR erbjuder, vilket innebär att de inte 
ingår i priset för de olika medlemskapen utan betalas var för sig. 

 Kost och vikt 

Tanken är att de som använder sig av denna tjänst ska hitta motivation till att förändra sina 
kostvanor och förhoppningsvis komma igång med någon form av träning. Det är en 
individuell rådgivning med en kostrådgivare där matvanorna analyseras och en tidsplan tas 
fram för att kunna nå uppsatta mål. Kostcoach finns att tillgå och hjälper till att analysera det 
personliga näringsintaget och ställer det i förhållande till den nuvarande träningsgraden och 
livsstilen. Ett program på sammanlagt 8 punkter genomförs och de innehåller till exempel 
planering, genomförande och som sedan avslutas med en framtidsplan. (9: www.tjustrehab.se) 

 Personlig tränare 

De som vill ha hjälp med sin träning erbjuder TR personliga tränare. Den personliga tränaren 
kan hjälpa till med konditionsträning, funktionell styrketräning, styrkeprogramsutveckling, 
idrottsspecifik fysträning, hälsotester, kostråd samt övriga förändringar i livsstilen. (5: 
www.tjustrehab.se)  
 
 Fotvård 
Under våren 2010 har TR inrett nya lokaler i huvudanläggning på Edholmsgatan för att ha 
möjlighet att erbjuda kunder medicinsk fotvård. Verksamheten startade i maj och det är därför 
fortfarande för tidigt att uttala sig mer specifikt om denna del av verksamheten. (12: 
www.tjustrehab.se) 

 Tester och utbildning 

Det finns en rad olika tester som kan genomföras beroende på om du är med i en förening, 
kommer individuellt eller via företagshälsovården. Det finns tester för kondition, 
kroppssammansättning och blodtryck. (10: www.tjustrehab.se)  
 TR erbjuder olika typer av utbildningar inom hälsa och livsstil. Det finns många 
kostutbildningar i varierande längd och temaföreläsning om ”Arbete & Hälsa” för företag, där 

arbetsmiljö, livsstil och friskvård sammankopplas under 3- 4 timmar. (11: www.tjustrehab.se) 

 Bastu, solarium och massage 

Både på huvudanläggningen och på anläggningen i centrum erbjuder TR kunderna bastu och 
solarium. På Huvudanläggningen finns det tillgång till en massagestol och möjlighet till 
tidsbokning med massör 30, 40 eller 50 minuter. (3: www.tjustrehab.se) 
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3.5.2 Utbildning och utveckling 

Tjust Rehab AB arbetar hela tiden med att ha bra instruktörer som är välutbildade och duktiga 
på det de gör. Om det är någon som skulle behöva en annan sorts utbildning och kompetens är 
det något som företaget för det mesta är positiva till att bekosta. Många i personalen bekräftar 
att de fått mycket stort stöd från ägarna, Roger och Åsa Pettersson, och att de utvecklats 
mycket under sin tid på TR. När det kommer in nya pass på schemat, som tidigare inte 
funnits, anställer de en ny instruktör för passet eller låter en redan anställd instruktör utbilda 
sig för att få licens att instruera. 
 
Sjukgymnasterna som arbetar på TR har lång erfarenhet inom yrket och är kunniga. 
Rehabiliteringen och sjukgymnastiken är ett område som inte förändrar sig så mycket, men de 
som arbetar på TR är lyhörda för om det kommer nya behandlingsmetoder och de vill hela 
tiden erbjuda sina patienter de bästa tänkbara behandlingarna.  
 
Anette Lithagen, som är ansvarig för kostrådgivningsdelen inom verksamheten, har under sina 
år på TR erhållit en utbildning som innebär att hon numer är licensierad kostrådgivare. Anette 
Lithagen har stort ansvar och går utbildningar för att TR ska ha möjligheten att kunna satsa 
mer på kostrådgivningen inom verksamheten, och på så sätt bygga upp ett hållbart koncept. 
 
TR har under de senaste åren utvecklats mycket, bland annat mycket på grund av flytten till 
de nya lokalerna. Den nya anläggningen var en utvecklingsmöjlighet som nu i efterhand visat 
sig vara ett bra val. Den senaste utvecklingen inom verksamheten är att de från och med maj 
2010 även erbjuder medicinsk fotvård. TR har satsat mycket i flytten till de nya lokalerna så 
det finns inga direkta planer på ytterligare utveckling med nya inriktningar inom hälsa och 
friskvård. Det som de nu vill satsa på är att få en bra grund och arbeta med de relativt nya 
delarna inom verksamheten. TR med personal är noga med att poängtera att det är viktigt att 
hela tiden utvecklas och att det är en pågående process, men att det trots allt i vissa situationer 
kan vara bra att arbeta med det som finns, istället för att hela tiden utveckla nya saker. 
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3.6 Samarbeten 

Tjust Rehab AB har en rad olika samarbeten med olika parter. Samarbetena ser ut på olika sätt 
och har varit mer eller mindre kontinuerliga. (Roger Pettersson) 

3.6.1 FRISK Respass och Klubb Sverige 

I nuläget har de samarbete med två branschorganisationer som gör att kunderna har möjlighet 
att fortsätta träna regelbundet trots att de är på resande fot. 
 
FRISK Respass strävar efter att utveckla branschen och kvalitetssäkra de friskvårds-
anläggningar som är ansluta till dem. De kunder som de anslutna anläggningarna har, får 
möjligheten att träna kostnadsfritt på andra anslutna anläggningar runt om i Norden. (1: 
www.nordictravelpass.eu) För de anslutna företagen innebär samarbetet att FRISK vill 
påverka dem i en positiv riktning och utvecklar kollektivavtal för de anställda. De driver även 
vissa politiska frågor kring till exempel osund konkurrens. (2: www.nordictravelpass.eu) 
 
Klubb Sverige verkar för att vara en affärspartner till företagen inom branschen. De 
förhandlar centralt med leverantörer och samarbetspartners för att kunna få de bästa priserna 
och förutsättningarna. Genom ett medlemskap med ISFRA (International Sport Facility 
Restaurant Association) kan de nu erbjuda sina medlemmar bättre priser på de tjänster och 
produkter som de erbjuder. För de kunder som är medlemmar på friskvårdsanläggningarna 
innebär det bland annat att de får ett Klubb Sverige- kort vilket gör att de får tillgång till andra 
friskvårdsanläggningar och på så sätt kan de fortsätta träna när de är ute och reser. 
(www.klubbsverige.se) 
 

3.6.2 Sensia Västervik AB 

Sensia är ett företagshälsovårdsföretag som arbetar med arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering 
och deras mål är att få friskare företag i Småland (1: www.sensia.se). De har många olika 
kompetensområden, där sjuksköterskor, läkare, ergonomer och beteendevetare är exempel på 
yrkeskategorier de har kopplade till sin verksamhet (2: www.sensia.se). Samarbetet mellan 
Sensia och Tjust Rehab AB startade sommaren 2008 genom att Roger Petterson blev delägare 
med 49 % i Sensia Västervik AB. Samarbetet gick ut på att Sensias företagssjuksköterskor var 
kopplade till verksamheten inom TR och fanns på plats i anläggningen. I nuläget finns det 
inga sjuksköterskor på plats i Västervik, utan de arbetar utifrån Sensia i Vimmerby men vid 
behov servas Sensias kunder på TR. 

3.6.3 Övriga samarbeten 

Utöver de större samarbetsavtalen, som vi har redogjort för ovan, har TR ett par mindre 
samarbeten. Dessa är Sahara Café, Centralhotellet, Team Sportia i Västervik och Technogym 
(1: www.tjustrehab.se).  
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3.7 Marknadsplan 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för Tjust Rehab AB´s omgivning. Vi kommer att 
beskriva TR`s kunder, konkurrenter samt vilka marknadsstrategier som företaget använder sig 
av. I de olika delarna så det hur marknaden ser ut och hur TR har valt att positionera sig på 
marknaden.   

3.7.1 Kunder 

Som medlem hos TR kan kunden välja mellan en rad olika sätt att vara medlem. Kunderna 
kan vara en helårsbetalande kund, dagmedlem, månadsmedlem eller köpa ett klippkort. De 
som har ett dagmedlemskap tränar endast mellan 06.00- 15.00, Det är ett val de gjort för att 
kunna locka den breda målgrupp som de vill nå ut till. Genom att det finns olika varianter av 
medlemskap hoppas de på att alla ska kunna hitta en variant som passar deras 
träningsmönster. Det är till exempel något billigare att köpa ett dagmedlemskap och det kan 
passa de som inte vill gå på så många pass och som trivs när det inte är lika mycket folk på 
anläggningen. I kapitel 3.3 finns mer information om TR`s kunder, bland annat information 
om antalet och vilken åldersfördelning som finns bland kunderna. 

3.7.2 Konkurrenter 

I denna del av marknadskapitlet jämförs företaget med deras huvudkonkurrenter. De fakta 
som tas upp ska redogöra för vilka konkurrenterna är samt vilka likheter och skillnader som 
finns i de olika företagens utbud.(www.connectsverige.se) Syftet med denna del är att läsaren 
ska få en bättre förståelse av det egna företagets konkurrensfördelar samt vilka styrkor och 
svagheter de har i jämförelse med konkurrenterna. (Eliasson & Kolár, 2006) 
 

 Konkurrerande företag 
 

Föreningslivet i Västervik 

Efter de intervjuer som vi haft med Roger Pettersson och Åsa Pettersson framkommer det att 
föreningslivet i Västervik är en konkurrerande faktor för TR. Föreningslivet är starkt etablerat 
och det finns många olika föreningar inom de flesta idrotter (www.vastervik.se). Trots att det 
är en konkurrerande faktor anser både Roger och Åsa Pettersson att föreningslivet är bra och 
Tjust Rehab AB stöttar och sponsrar en del idrottsföreningar. 
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Träningsvärk1 

Träningsvärk1 har funnits sedan 2003 och är en ideell förening som erbjuder 
gruppträningspass i en centralt belägen lokal. De erbjuder många olika pass bland annat Step, 
Core och Body Pump. De har en licensierad kostrådgivare som kan ge råd i kosthållning för 
olika ändamål. Både privatpersoner, företag och föreningar erbjuds olika lösningar för 
träning. På beställning kan privata träningspass genomföras för exempelvis en personalgrupp 
eller ett kompisgäng. Eftersom de är en ideell förening kan de hålla relativt låga priser men 
för att få träna där krävs det ett medlemskap i föreningen, vilket innebär en extra kostnad. 
Öppettiderna är något begränsade och de har endast pass på kvällstid. Träningsvärk1 erbjuder 
inga övriga träningsformer som till exempel träning med fria vikter. (www.traningsvark1.se)  
 
Månadskort Vuxen:  250 Kr 
Halvårskort Vuxen:  1 200 Kr  

Källa: www.traningsvark1.se 
 
 
ACTIC (före detta Nautilus) 

I Västervik driver kommunen en simhall och där finns även möjlighet till styrketräning. Det är 
ACTIC som står för styrketräningsdelen och när kunderna köper ett träningskort hos ACTIC 
får de även tillgång till simhallen. Gymmet erbjuder möjligheter till att träna styrka och 
kondition och har många varierande maskiner. Öppettiderna är generösa och det finns tillgång 
till bastu och solarium. De erbjuder ingen typ av gruppträning.(www.nautilusgym.com) 
 
Halvårskort:   2100 Kr 
Årskort Vuxen:  2900 Kr 

Källa: www. nautilusgym.com 
 
 
Atletklubben 

Atletklubben är en träningsanläggning som erbjuder konditionsträning, styrketräning och 
Squash. Atletklubben har många olika maskiner och det finns möjlighet att träna med fria 
vikter. Det finns två Squashbanor som kan användas både av medlemmar och av 
ickemedlemmar. De erbjuder träning med personliga tränare, solarium och har bra öppettider, 
men de har ingen form av gruppträning. (www.atletklubben.se) 
 
Medlemskort:  200 Kr 
Halvårskort:   900 Kr 
Helårskort:   1 400 Kr  

Källa: www.atletklubben.se 
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 Konkurrensjämförelse 

Vi har gjort en modell över de delar som de olika friskvårdsanläggningarna erbjuder sina 
kunder. Grunden till modellen är hämtad ur boken Marknadsplanen (2005), men är sedan 
omgjord för att passa Tjust Rehab AB och dess konkurrenters verksamheter. Tanken är att det 
på ett enkelt och överskådligt sätt ska kunna jämföras och på så sätt ska läsaren kunna urskilja 
likheter och olikheter mellan dem. Vi har valt att i den här analysen använda oss av ett 
kundperspektiv och därför tar vi endast upp de delar som en kund är intresserad av i valet av 
friskvårdsanläggning. 

   
  Konkurrenter   

Variabler TR´s egenskaper   Atletklubben Träningsvärk1 ACTIC 

Utbud Gruppträning   Styrka Gruppträning Styrka 

  Styrka   Kondition   Konditionsträning 

  Konditionsträning         

  Rehab         

Priser           

Helår 4 200   1 400 x 2 900 

Halvår 2 940   900 1 200 2 100 

Öppettider 
Måndag- Torsdag 07.00- 
21.00   

Må- Fr 08.00- 
20.00 Har öppet när 

Måndag 12.00- 
21.00 

  Fredag 07.00- 19.00 
 

Lördag 10.00- 
14.00 de har pass Ti- To 06.30- 21.00 

  Lördag 10.00- 14.00 
 

Söndag 14.00-
18.00 Ca 16.30- 21.01 

Fredag 08.00- 
19.30 

  Söndag 14.00- 19.00 
 

    
Lördag 08.00- 
15.30 

          
Söndag 09.00- 
14.30 

Tillägstjänster Bastu Föreläsningar Café Privata pass Bad 

  Solarium Café Squash   Bastu 

  Fotvård Tester Solarium   Solarium 

  Kostrådgivning Massage       

  Privata pass         
Källa: Andberg & Eliasson, 2005 

 
Utbud: Beroende på vilket önskemål kunderna har kan de vända sig till olika anläggningar. 
TR är den friskvårdsanläggning som erbjuder flest träningsformer. Kunder som endast är 
intresserade av gruppträning kan vända sig till Träningsvärk1 och de kunder som vill träna 
mycket styrketräning kan istället vända sig till Atletklubben.   
 
Priser: Priserna skiljer sig något åt mellan de olika friskvårdsanläggningarna. TR är dyrast, 
men å andra sidan får kunden ett större utbud av olika träningsformer. Lägst pris har 
Atletklubben men erbjuder endast konditions- och styrketräning. Träningsvärk1 som endast 
har gruppträning har halva priset på sitt årskort i jämförelse med de andra anläggningarna, 
men det är bara ett alternativ för de som vill träna gruppträning.  
 
Öppettider: TR, Atletklubben och ACTIC har liknande öppettider, hela dagar men mer 
begränsat under helgerna. Det är Träningsvärk1 som skiljer sig från de andra med att enbart 
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ha öppet kvällstid och eftersom de enbart erbjuder gruppträning har de endast öppet under de 
tider då det finns pass på schemat. 
 

Tilläggstjänster: Genom att studera modellen ovan så kan det utläsas att TR erbjuder mycket 
utöver de olika träningsformerna. Fotvård, massage och kostrådgivning är exempel på tjänster 
som inte finns på de andra anläggningarna. ACTIC skiljer sig från mängden genom att de 
erbjuder sina kunder att bada i den kommunala simhallen. Atletklubben däremot erbjuder 
Squash, både till medlemmar och till ickemedlemmar. Träningsvärk1 och TR har en 
tilläggstjänst som innebär att man kan beställa ett privat pass då kunderna själva bestämmer 
vilka som ska vara med. Det kan göras av såväl företag som av kompisgäng. 
 

3.7.3 Trender 

Inom träningsbranschen finns det vissa tecken som tyder på hur och när människor tränar går i 
trender och säsongsvariationer. Personalen på TR vittnar om att det finns månader då det är 
fler kunder som tränar och då det även tecknas fler nya kunder, i jämförelse med andra 
månader. Det är fler som tränar under vintermånaderna medan antalet kunder inne på 
anläggningen sjunker under sommaren. December är en månad då antalet kunder minskar för 
att sedan öka igen under januari och fram till mars. 
  
Antalet kunder minskar under vissa månader är något som många träningsanläggningar är 
medvetna om och det är inte något specifik just för TR. Vi anser att det är bra att TR är 
medvetna om det så att de kan vara beredda på att använda sig lite mer av marknadsförning de 
månader då antalet sjunker men även utnyttja det stora medlemsantalet under de resterande 
månaderna. Ändra antalet pass beroende på säsong är ytterligare ett sätt att möta 
säsongsvariationen på. När antalet är stort är det många som rör sig i lokalerna och eftersom 
TR till stor del använder sig av mun-till-mun-metoden som marknadsförningsmetod är det 
viktigt att kunder får en mycket positiv blid av verksamheten och på så sätt sprider det vidare 
till vänner och bekanta.    
 

3.7.4 Marknadsstrategier 

När ett företag utvecklar sin marknadsstrategi så utgör en del av det att välja positionering. 
Med positionering menas att ett företag intar, helt eller delvis medvetet, en viss position på 
marknaden (Armstrong & Kotler, 2009). Positioneringen innebär den image eller profil som 
företaget vill ha inför sina kunder i förhållande till konkurrerande företag (Arnander, 2007). 
Det är en rad olika faktorer som ligger till grund för vilken positionering som företaget har. 
Den främsta faktorn är den eller de målgrupper som företaget har till syfte att rikta sig mot. 
Utifrån de målgrupper företaget väljer att riktar sig mot behöver det bestämma vilka behov 
hos dessa som det vill tillfredställa och vilken kundnytta det vill uppnå med sina varor eller 
tjänster. (Armstrong & Kotler, 2009) 
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Prissättning 

Tjust Rehab AB har valt att positionera genom att de har ett högre pris än vad de andra 
konkurrenterna har, se prisjämförelse i kapitel 3.7.2. TR har däremot ett bredare utbud i 
jämförelse med de andra konkurrenterna. De vill att de kunder som är medlemmar hos dem 
ska känna att de får vad de betalar för och vill hela tiden kunna erbjuda det lilla extra. Det 
innebär till exempel att lokalerna alltid är rena och fräscha och att det kommer nya och 
spännande tjänster. 
 

Service 

Service är något som TR värderar högt och använder sig av som en av marknadsstrategierna 
för att kunna ge det lilla extra till kunden och därmed skilja sig från de andra konkurrenterna. 
Vi har tidigare nämnt att TR vill ligga i framkant när det kommer till service och vad de kan 
erbjuda. Det är viktigt att kunderna alltid känner sig välkomna och att de blir bemötta på ett 
trevligt sätt. Receptionen i huvudanläggningen är alltid bemannad under öppettiderna för att 
det alltid ska finnas någon att fråga om det uppstår problem. På anläggningen i centrum har de 
ingen reception och ingen närvarande personal, men det är inte svårt att få kontakt med 
personalen på huvudanläggningen om problem skulle uppstå. 
 
TR strävar efter att kunderna ska känna att personalen är där för deras skull och att deras 
arbete syftar till att tillfredsställa kunderna. För att underlätta för kunderna erbjuder TR till 
exempel tjänsten att kunderna på ett enkelt och smidigt sätt kan boka pass via internet. 
Hemsidan är något som TR håller på att arbeta med, men redan i nuläget är den informativ 
och gör att kunderna lätt kan söka upp vad som händer på TR.  De strävar efter att hela tiden 
uppdatera den och att kunderna ska känna att det är kul och spännande att besöka hemsidan. 
 
Marknadsföring 

TR, som har funnits i snart 20 år, är enligt ägarna och personalen själva, välkänt i Västervik. 
Det gör att företaget inte behöver arbeta lika mycket med marknadsföring, vilket de kanske 
skulle behövt göra om det var en relativt ny friskvårdsanläggning. TR´s främsta 
marknadsföringsstrategi är mun-till-mun-metoden. Genom att alltid leverera det bästa till 
kunderna så kan ryktet sprida sig om att TR är bra och duktiga på sin sak. 
 
Trots att TR är välkända i Västervik och att mun-till-mun-metoden fungerar bra, vill de ändå 
synas utåt. Det gör de med hjälp av olika lokaltidningar, sponsring, tv-reklam i matvaruaffärer 
samt att de ger ut stipendier. TR vill bli sedda i de miljöer och sammanhang som passar bra 
ihop med deras verksamhet. I maj månad medverkar de i Gränsö Wellness, en hälsomässa 
med inriktning mot hälsa, motion, spa och friskvård (www.granso.se). 
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3.8 Analys av styrkor och svagheter samt möjligheter och hot 

Allt företagande och arbete med att driva en verksamhet innebär alltid ett mer eller mindre 
risktagande (Eliasson & Kolár, 2006). Enligt Connect Sverige ska det i avsnittet tydligt 
framgå vilka risker som en verksamhet kan stå inför. Det ska ges en förklaring till vilka de är 
samt exempel på hur verksamheten ska bemöta de. (www.connectsverige.se)  
 
I arbetet med att analysera företagets risker och hur de ska kunna undvikas är det viktigt att 
förhålla sig objektiv. Ett resultat på en objektiv analys bör innehålla realistiska åtgärder och 
minska osäkerheten samt öka trovärdigheten. Tillvägagångssättet med att genomföra en 
riskanalys börjar vanligtvis med att möjliga risker identifieras, efter det bör riskerna värderas 
och slutligen ska åtgärder för att kunna förebygga riskerna tas fram. (Eliasson & Kolár, 2006) 
 
Företagsanalys är ett brett begrepp som kan ha olika innebörder beroende på vem som får 
frågan inom företaget och beroende på vilken typ av företag det är som analyseras. De beslut 
som fattas kan vara ensidiga, men genom att analysera företaget kan nya perspektiv och 
infallsvinklar på ett lätt och överskådligt sätt upptäckas. Det som är viktigt att ta hänsyn till är 
vilket syfte den utgör, vem som ska läsa den samt vilket underlag den grundar sig på. 
Analyserna bygger på en kombination av fakta, bedömningar och antaganden och det är 
viktigt att läsaren är medveten om det. (Carlsson, 2009) 

3.8.1 SWOT-analys  

En viktig del i arbetet med att undersöka hur företaget och marknaden påverkas av varandra är 
genom att göra en analys av företagets situation. Utgångspunkten är både de interna och de 
externa faktorerna som påverkar företaget. De interna faktorerna delas upp på styrkor och 
svagheter och de externa delas upp på möjligheter och hot. (Armstrong & Kotler, 2009) 
 
Både de interna och de externa faktorerna är uppdelade på positiva och negativa faktorer och 
det första steget i arbetet med SWOT-analysen är att identifiera de olika faktorerna. Oftast 
börjar företaget med att undersöka sin egen verksamhet, vilket innebär att de identifierar sina 
styrkor och svagheter. Styrkorna är viktiga eftersom det är dessa som företaget bör dra nytta 
av för att ta tillvara på det som de redan är bra på. Svagheterna är i många fall till och med 
viktigare än vad styrkorna är, eftersom det är dessa som företaget behöver lägga sina resurser 
på för att kunna göra förbättringar. När det handlar om de externa faktorerna är möjligheter 
den positiva faktorn och hot den negativa faktorn. De möjligheter som företaget ges bör tas 
tillvara på samtidigt som hoten bör undvikas i största möjligaste mån. (Armstrong & Kotler, 
2009) 
 
Vad som bör observeras är att en SWOT-analys inte kan ses som statisk, och det på grund av 
två anledningar. Den första handlar om att de interna och de externa faktorerna inte kan ses 
som skilda ifrån varandra, utan de påverkar i allra högsta grad varandra. Ett vanligt och även 
fungerande sätt är att företaget radar upp sina styrkor och svagheter, respektive sina 
möjligheter och hot var för sig. Det som är viktigt i analysen är att ta hänsyn till de kopplingar 
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som kan ses dem emellan. Till exempel ligger företagets externa möjligheter i många fall till 
grund till de interna styrkor som verksamheten har. (Eliasson & Kolár, 2006) 
 
Den andra anledning till varför analysen inte kan ses som ett statiskt verktyg är att både 
verksamheten och samhället är föränderligt. Det i sin tur innebär att analysen, mer eller 
mindre, regelbundet bör ses över. Svagheter och hot som företaget tidigare brottats med kan 
ha minskat och det kan istället ha dykt upp nya problem som företaget bör ta tag i. Det 
innebär att företaget, beroende på storlek och bransch, bör ha en tanke eller plan för hur ofta 
de anser att de ska se över den existerande, eller utforma en ny analys. (ibid) 
 
Tjust Rehab AB´s SWOT-analys 

I modellen nedan som är en SWOT-analys för Tjust Rehab AB finner du de faktorer för 
företaget som vi som för författare har tagit fram. De har vi tagit fram efter våra observationer 
och intervjuer på företaget.  

 
Styrkor Svagheter 

 Gott rykte bland kunderna  Svårt att påverka rehabiliteringsdelen 
 Lång tradition i Västervik  Få infallsvinklar/perspektiv i styrelsen 
 Erfaren personal  Svårt att nå okunniga kunder 
 Årets företag 2007  
 Vänder sig till bred målgrupp  
 Bra placeringar  
 Satsar på utbildningar & utveckling  
 Kommunicera med kunderna  

  
  

Möjligheter Hot 
 Inne med träning & hälsa  Föränderlig bransch 
 Nyligen börjat med fotvård  Dyrare än konkurrenterna 
 Ska utvecklas inom områdena för 

personlig träning & kostrådgivning 
 Kunderna påverkas till viss del av 

trender inom samhället 
  

  
  
  
  

 
 
Styrkor: Under rubriken styrkor hamnar de faktorer som företaget får fram som positiva 
egenskaper i den interna analysen. Styrkorna representerar fördelar företaget har gentemot 
omgivningen och konkurrenterna. (Lantz, 2003) 
 
En viktig styrka som TR har är dess långa erfarenhet på marknaden, som i sin tur leder till att 
de har lyckats bygga upp goda kundrelationer och skaffa sig erfaren personal, som TR väljer 
att satsa mycket på. Företaget har även satsat mycket de senaste åren på att expandera 
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verksamheten, vilket gör att de idag erbjuder två anläggningar med centrala och bra 
placeringar. En annan styrka som företaget har är att de 2007 vann pris för årets företag i 
Västervik.  
 
Svagheter: I arbetet med företagets interna analys kommer det att dyka upp, mer eller 
mindre, negativa faktorer som företaget har gentemot omgivningen och konkurrenterna 
(Lantz, 2003).  
 
På grund av att rehabiliteringsdelen är styrd från landstinget har TR svårt att påverka den och 
känner i dagsläget därför inte att de har någon möjlighet att lägga ner tid och resurser på den 
delen. En annan svaghet som företaget har är att ägarna och de övriga som ingår i styrelsen, är 
personer som varit involverade i företaget sedan starten. Det leder till att företaget har få 
infallsvinklar och inte så många olika perspektiv i beslutsfattandet, vilket kan vara en nackdel. 
När det gäller nya eller okunniga kunder kan det ses som en svårighet att komma i kontakt 
och nå dessa, i syfte att kunna hjälpa till, för att öka säkerheten och kvalitén i deras träning. 
Träning som utförs på ett säkert sätt är ett av målen som TR har i sin verksamhet. 
 
Möjligheter: Vi har tidigare nämnt bör företaget efter att ha gjort en intern analys, även 
analysera sin omgivning genom en extern analys. De positiva faktorer som företaget 
upptäcker finns, och som de i sin tur kan dra nytta av inom verksamheten, kallas för företagets 
möjligheter. (Lantz, 2003) 
 
En betydlig del av de möjligheter som företaget har beror på att det är modernt och aktuellt att 
intressera sig för träning, hälsa och friskvård. Marknaden som företaget befinner sig på är 
högst aktuell och utvecklingsmöjligheterna är närmast oändliga. TR tar vara på dessa 
möjligheter och har nyligen utökat sitt sortiment genom att börja med medicinsk fotvård. Ett 
annat steg i utvecklingen är att TR ska satsa mer på områdena inom den personliga träningen 
och kostrådgivningen.  
 
Hot: Den fjärde och sista delen av SWOT-analysen innehåller de negativa faktorer som 
företaget kommer fram till finns i omgivningen, och som det bör akta sig för, kallas för 
företagets hot (Lantz, 2003).  
 
Under möjligheter redogjorde vi för att tränings- och hälsobranschen är modernt och aktuell 
just nu, men det innebär även att branschen är väldigt föränderlig. Den utvecklas ständigt och 
det dyker upp nya tjänster samtidigt som andra förkastas på marknaden. Det hänger ihop med 
de hot som innebär att kunderna är lyhörda för trender och förändringar inom branschen. För 
att hänga med så gott det går och undvika dessa hot är det därför viktigt att TR följer med i 
utvecklingen och med jämna mellanrum ser över och uppdatera sitt utbud.  En faktor som till 
viss del kan ses som ett hot är att TR är dyrare och har en högre prissättning än 
konkurrenterna. Anledningen till att vi endast delvis ser detta som ett hot är på grund av att 
det är ett medvetet val som TR gjort och att det är en del i deras positionering på marknaden. 
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3.8.2 Konkurrensmedelsmix  

Konkurrensmedelsmixen är en kombination av olika faktorer som ett företag kan konkurrera 
med. Oftast används den så kallade 4 P-modellen som beskriver företagets produkt, pris, plats 
och promotion. Med hjälp av de fyra faktorer ska det framgå på vilket sätt företaget kan 
påverka kundernas efterfrågan av tjänsterna samt vilka anledningar det finns för kunderna att 
välja företaget framför ett annat. Med produkt avses de varor eller som i vårt fall den eller de 
tjänster som företaget erbjuder kunderna. Priset beskriver i sin korthet företagets prissättning 
på sina tjänster. Under rubriken för plats beskrivs var företaget bedriver sin verksamhet och 
där tjänsterna utförs. Promotion avser företagets åtgärder för att marknadsföra sig och syftar 
till att stödja försäljningen. (Armstrong & Kotler, 2009)  
 
Modellen kan kompletteras med ett femte P som består av personalen och beskriver vilka de 
utgörs av samt hur deras arbete i verksamheten ser ut. ( Eliasson & Kolár, 2006) Vi väljer att 
använda oss av detta P, då personalen utgör en stor och viktig del av Tjust Rehab AB. 
 
Fyra P-modellen:  

 Produkt  

Hos TR består utbudet av tjänster. De erbjuder ett brett utbud inom området för rehabilitering, 
träning och hälsa. Förutom att erbjuda ett stort utbud är det för TR viktigt att erbjuda tjänster 
som kan utföras med stor säkerhet och hög kvalitet. För att uppnå det satsar företaget på att ha 
en duktig och utbildad personal och att de maskiner och redskap de har för tränings- och 
rehabiliteringsformerna är av hög kvalitet. 
 
 Pris  

Prissättningen som TR har ligger lite i överkant jämfört med konkurrenterna i Västervik, men 
det är på grund av valet de  gjort i samband med sin positionering. TR erbjuder ett stort utbud, 
med hög kvalitet och utbildad personal vilket innebär högre kostnader. Målet är inte att vara 
ett lågprisgym utan de satsar istället på att vara moderna och hålla hög standard.  
 
Jämförelsevis med liknande träningsanläggningar i Sverige är TR inte speciellt dyra, utan 
många av de träningsanläggningar runt om i Sverige, som kan jämföras med TR´s utbud, tar 
ett minst lika högt pris för ett medlemskap. Till exempel ligger SATS och Wellness Studio på 
ett liknande prisläge, eller högre, för ett liknande medlemskap. (www.wellnesstudio.se) 
(www.sats.com) 
 
 Plats 

TR är belägna på två platser i Västervik, på grund av de två anläggningar, som dock erbjuder 
lite olika tjänster. Huvudanläggningen, som är störst, har det största utbudet och erbjuder i 
princip alla de tjänster som företaget erbjuder och är belägen strax utanför centrum. Det som 
anläggningen saknar är den service som innebär att kunderna har tillgång till anläggningen 
dygnet runt, som cityanläggningen däremot erbjuder. Cityanläggningen ligger i centrum, men 
erbjuder istället enbart individuell träning, konditions- och styrketräning med hjälp av 
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maskiner. Båda anläggningarna är lättillgängliga och erbjuder parkering i anslutning till 
lokalerna.  
 
 Promotion 

Det viktigaste och betydelsefullaste sättet som TR marknadsför sig på är genom nöjda kunder. 
Begreppet ”mun-till-mun” innebär att nöjda och tillfredställda kunder sprider sina positiva 
upplevelser vidare, till exempelvis till släktingar och vänner, som i sin tur förhoppningsvis 
blir kunder till företaget (Armstrong & Kotler 2009).  
 
TR har de senaste åren haft en ständig tillströmning av nya kunder och har inte ansett sig ha 
behovet av att lägga ner tid och resurser på marknadsföring, vilket ofta är kostsamt. I nuläget 
anser företaget att det är viktigare att vårda de kunder de har, istället för att försöka skaffa fler 
kunder. Trots det syns företaget på en hel del olika sätt. TR annonserar via medier bland annat 
genom att synas på reklam-tv i flera av Västerviks mataffärer och genom att de har ett 
abonnemangsavtal med den lokala tidningen Utkik. Utkik är en tidning som kommer ut till 
alla Västerviks hushåll fyra gånger/ år och innehåller annonser och reportage om olika 
aktuella lokala händelser (www.vastervik.se). TR har en hemsida som är ett viktigt verktyg 
för att synas och kommunicera med både befintliga och nya kunder. Förutom att kunderna kan 
boka sig på passen genom hemsidan så uppdatera det den i samband med nyheter av olika 
slag. Hemsidan är något som företaget ska satsa mer på och bli bättre på att uppdatera.     
  
Ett sätt som TR syns på, och som inte bara är positivt för företaget, är genom de föreningar 
som det sponsrar. Förutom alla de lokala föreningar som TR varje år är med och sponsrar så 
ger det även ut stipendier till någon person inom föreningslivet som det tycker ha gjort tillfört 
något extra.  
 

 Personal 

Eftersom personalen i många fall, och framförallt när det handlar om tjänsteföretag, är en 
viktig resurs har vi valt att ta med det femte P:t i vår modell för TR´s konkurrensmedelsmix.  
Personalen en viktig resurs för TR och personalen arbetar för kunderna och gör vad det kan 
för att erbjuda kunderna hög kvalitet och uppnå hög kundtillfredsställelse. För de anställda 
som arbetar i receptionen är målet att kunderna ska känna sig välkomna när de kommer till 
anläggningen och att de finns på plats för att kunna svara på frågor och andra funderingar som 
kunderna har.  
 
Sjukgymnasterna är legitimerade och har lång erfarenhet som ger hög kvalitet på 
rehabiliterings- och behandlingsarbetet. Alla instruktörerna som arbetar inom träningsdelen, 
är utbildade inom de områdena som de instruerar. Många av de instruktörerna som arbetar på 
TR har varit där i många år och har en lång erfarenhet och god kännedom inom det de 
instruera i. Inom företaget är det viktigt att alla i personalen känner sig delaktiga och att de 
strävar efter att stötta och hjälpa varandra så gott de kan. För kundernas del är det viktigt att 
personalen är rätt utbildade för att öka säkerheten i träningen samt att de är trevliga och 
tillmötesgående så att kunderna känner sig välkomna och uppskattade.  



 
40 

 

3.9 Ekonomisk analys 

Den ekonomiska analysen är ett viktigt avsnitt i affärsplanen och den används som underlag 
för den interna styrningen och som en viktig informationskälla till företagets intressenter. 
Genom företagets ekonomiska analys kan framtida utveckling och potential urskilja och den 
ger en bild av det specifika företagets unika situation. (Eliasson & Kolár, 2006) I boken Den 
professionella affärsplanen (2007) skriver författarna att avsnittet ska syfta till att analysera 
företagets viktigaste nyckeltal, som i sin tur används för att analysera företagets ekonomiska 
resultat och prognoser.  
 
Nyckeltal kan förklaras som ett uttryck för verkligheten som vi har konstruerat eller ska 
representera. Nyckeltal är ett numeriskt värde som beskriver olika förhållanden. Det ska vara 
tal som företaget är intresserad av och som kan användas inom verksamheten. Det är viktigt 
att ha i åtanke att nyckeltalen ofta skiljer sig något från verkligheten. Ett nyckeltal kan inte 
alltid fånga alla de komplexa relationerna som en verksamhets organisation består av. 
Nyckeltal är förenklingar av förhållanden och de ska skapa en utgångspunkt för att kunna 
diskutera komplexa frågor som de berör. (Catasús, et al. 2008) Nyckeltal är ett relationstal och 
det innebär att en siffra uttrycker en relation mellan andra siffror. Genom att relatera dem får 
siffrorna en annan betydelse och det går att använda dem för att analysera företaget. Data har 
då omvandlats till användbar information. Nyckeltalen kan beräknas på den interna 
redovisningen eller på siffror från affärsredovisningen. I första hand är det företagets 
årsredovisning som utgör den viktigaste källan till nyckeltalen. (BAS Nyckeltal, 2006) 
Genom att använda sig av nyckeltal så får affärsplanen ett högre pedagogiskt värde och det 
ger en djupare kunskap och förståelse för förutsättningarna som företaget lever med. Några 
exempel på relevanta analyser som kan tänkas vara med i en affärsplan är lönsamhetsanalys, 
finansiella analyser, likviditetsanalyser samt kapitalanalyser. (Arnander, 2007)  
 
Vi kommer i senare avsnitt redogöra för vad de olika analyserna innebär men vi kommer i vår 
affärsplan endast att använda oss av nyckeltal som ingår i de tre första analyserna. 
Kapitalanalys används främst om det är en ny verksamhet som behöver kapital eller om det är 
en verksamhet som tänker expandera (Arnander, 2007), eftersom detta inte är fallet för TR 
kommer vi inte att använda oss av något nyckeltal som ingår i kapitalanalysen.   
 
När en ekonomisk analys ska göras för en redan pågående verksamhet utgör den historiska 
utvecklingen och den aktuella ekonomiska ställningen en viktig del. Utifrån de uppgifterna 
kan en framtida bedömning av resultatet göras. Med hjälp av analysen kan bedömningar göras 
av vilka områden som verksamheten ska satsa på och inom vilka områden som det behöver 
göras förbättringar. Det som är viktigt är att det finns en balans mellan satsningar, möjlig 
avkastning, finansiering och resurstillgång. (Eliasson & Kolár, 2006) 
 
Enligt Carlson (2009) så är det inte alltid så lätt att använda sig av nyckeltal utan det beror på 
vilken typ av företag som beräkningarna görs för. För tjänsteföretag är inte alltid nyckeltalen 
rättvisande eftersom omsättningen oftast utgörs av förmedlade tjänster. Det kan göra att 
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balansräkning inte säger så mycket om företagets ekonomiska ställning. Det kan då vara bra 
att använda sig av andra typer av nyckeltal, som till exempel omsättning per anställd och 
arbetskraftskostnad per anställd.  
 
Vi har, trots att Tjust Rehab AB är ett tjänsteföretag, valt att inte använda oss av de 
nyckeltalen som vanligtvis är bättre för tjänsteföretag. Vi har gjort det valet på grund av att 
den typ av anställning som de flesta i personalen har, till exempel så är det många som är 
timanställda och endast arbetar några timmar i veckan. Vi anser att de nyckeltal till vis del 
skulle ge ett missvisande värde. Därför har vi istället valt att använda oss av de traditionella 
nyckeltalen, men har haft i åtanke att inte allt framgår i TR`s årsredovisningar. 
 

3.9.1 Omsättning och resultat 

Ett mått som är bra att använda för att mäta företagets tillväxt på, både den historiska och den 
framtida, är omsättningen. Storleken på den totala försäljningen, som omsättningen visar, är 
det tydligaste sättet att mäta tillväxt på. Genom att studera tidigare års omsättningar kan en 
uppfattning skapas om hur företagets ekonomiska utveckling har sett ut och även skapa sig en 
viss förståelse för hur den framtida tillväxten kan komma att se ut. Genom att ställa olika års 
omsättningar i relation till varandra beräknas ett resultat på hur försäljningen procentuellt har 
förändrats mellan åren. (Eliasson & Kolár, 2006) 
 
Nedan presenterar vi Tjust Rehab AB´s nettoomsättning för de fyra senaste räkenskapsåren, 
avrundat till hela tusental, samt den procentuella ökningen mellan åren.  
 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

5 886 000 Kr 7 246 000 Kr 8 205 000 Kr 8 561 000 Kr 

 23,1 % 13,2 % 4, 5 % 
    Källa: Tjust Rehab AB Årsredovisningar för motsvarande räkenskapsår  

  
Det finns ett par anledningar som gör att omsättningen som nyckeltal i absoluta tal bör 
studeras kritiskt. I perioder med stora inflationsförändringar, då penningvärdet antingen 
minskar eller ökar mycket, kan en ökad omsättning i praktiken vara en minskning om hänsyn 
tas till det sjunkande penningvärdet. En annan situation när det kan vara osäkert att använda 
sig av omsättningen är om marknaden har växt väldigt mycket. Det beror på att företaget trots 
en ökning av omsättningen kan ha tappat marknadsandelar och därför kan marknadsandelar 
vara ett alternativt nyckeltal för omsättningen. Ett annat alternativt nyckeltal är antalet 
anställda, eftersom omsättningen kan ha ökat endast på grund av att personalstyrkan har ökat.  
(Eliasson & Kolár, 2006) Trots viss osäkerhet i användandet av omsättningen som mått på 
tillväxt så kommer vi att använda oss av den i vår analys av TR men vill betona för läsaren att 
ovan nämnda risker finns.  
I resultaträkningen finns olika resultatposter vilka vanligtvis är rörelseresultat, resultat efter 
finansiella poster samt årets resultat. Vid beräkning av olika nyckeltal används de olika 
kategorierna av resultat. Årets resultat är den slutliga posten som visar vad företaget får över, 
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och kan disponera, när alla kostnadsposter tagits med i resultatet. (Eliasson & Kolár, 2006) Vi 
har valt att ställa nyckeltalet vinstmarginal i förhållande till något för att kunna göra en 
jämförelse. Vi har därför valt att redovisa årets resultat för TR`s fyra senaste räkenskapsår. Vi 
väljer att ta med det för att vi anser att det är ett tydligt och enkelt sätt för intressenterna att se 
företagets resultat och att de går med vinst.  
 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

353 305 Kr 279 048 Kr 525 773 Kr 543 061 Kr 

Källa: Tjust Rehab AB Årsredovisningar för motsvarande räkenskapsår  

3.9.2 Fler nyckeltal 

Vi kommer för följande nyckeltal att göra en jämförelse mellan de senaste räkenskapsåren 
2008/2009 och 2005/2006. Vi har valt att använda oss av räkenskapsåret 2005/2006 för att få 
ett historiskt perspektiv samtidigt som det var ett år då flytten ännu inte ägt rum och de 
senaste investeringarna inte var påbörjade. 
 
Räntabilitet 

En viktig del som vi tidigare nämnde och som bör finnas med i den totala ekonomiska 
analysen är en lönsamhetsanalys. Inom den är räntabiliteten ett viktigt nyckeltal. Den 
grundläggande definitionen för lönsamhet är resultatet dividerat med resursinsatsen. 
(Arnander, 2007) Det vanligaste sättet att beräkna lönsamheten på är att använda sig av 
nyckeltalet räntabilitet, då resultatet ställs i relation till kapitalet som använts. Det finns dock 
flera olika alternativa mått på räntabiliteten, beroende på vilken del av kapitalet som används i 
kvoten. (Eliasson & Kolár, 2006) 
 
Det absolut viktigaste nyckeltalet för många företag är när resultatet ställs i relation till det 
totala kapitalet, vilket visar avkastningen som det totala kapitalet har genererat för företaget. 
En anledning till varför det är viktigt är att det tar med hur vinsten ser ut och hur mycket 
kapital som har behövts för att nå vinsten. De främsta faktorerna till förändringar i 
räntabiliteten på totalt kapital är ändrade kredittider, mängden likvida medel i kassan och 
investeringar som leder till fördröjning i tiden mellan utbetalningar och intäkter. 
  
Företagets ägare är däremot oftast mer intresserade av att beräkna räntabiliteten för det egna 
kapitalet, eftersom ägaren är angelägen om att veta vad det egna kapitalet har genererat i 
avkastning. För att få fram ett så rättvist resultat som möjligt används oftast resultatet 
beräknat efter finansiella poster, samt att avdrag görs för schablonskatt, eftersom det först är 
efter skatteavdraget som ägaren får tillgång till kapitalet. Faktorer som till stor del ligger 
bakom förändringar i räntabiliteten på eget kapital är förändrad räntabilitet på det totala 
kapitalet, ändringar i räntan på lånat kapital, samt företagets fördelning mellan eget kapital 
och skulder. Ett tredje alternativt vid beräkning av räntabilitet är att använda sig av det 
sysselsatta kapitalet, som är det kapital som har ett direkt avkastningskrav. (Eliasson & Kolár, 
2006) 
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Vi kommer att beräkna TR´s räntabiliteten både för det totala kapitalet och för det egna 
kapitalet, för att få en tydligare bild av lönsamheten. Vi väljer att använda oss av båda 
beräkningarna eftersom räntabiliteten på det totala kapitalet ger den tydligaste bilden av hela 
företagets lönsamhet medan räntabiliteten på det egna kapitalet är mest intressant utifrån ett 
ägarperspektiv. 
 
Till skillnad mot många av de andra nyckeltalen finns det inga direkta riktlinjer eller generella 
nivåer för vad räntabiliteten bör ligga på, utan räntabiliteten har sitt främsta 
användningsområde i jämförelse, både med andra liknande företag och mellan olika 
räkenskapsår inom företaget (www.blinfo.se). På grund av det har vi valt att beräkna 
räntabiliteten, för de fyra senaste räkenskapsåren för att lättare kunna jämföra och bilda oss en 
rättvisare uppfattning om dess utveckling.  

 

Räntabilitet på totalt kapital = Resultat efter finansiella poster / Totalt Kapital 
 

2005/2006: 652 394 / 1 865 235 = 0,35 
2006/2007: 520 618 / 2 575 789 = 0,202  

2007/2008: 1 056 289 / 3 312 630 = 0,318 
2008/2009: 1 401 989 / 5 807 055 = 0,2414 

 
Räntabilitet på totalt kapital 2005/2006 = 35,0 % 
Räntabilitet på totalt kapital 2006/2007 = 20,2 % 
Räntabilitet på totalt kapital 2007/2008 = 31,8 % 
Räntabilitet på totalt kapital 2008/2009 = 24,2 % 

 
Källa: Uppgifterna är hämtade ur årsredovisningarna för räkenskapsåren 2005/2006 och 2008/2009 

 
När vi studerar räntabiliteten för det totala kapitalet under de fyra räkenskapsåren kan vi 
urskilja att den legat på en nivå mellan 20-35 %. Med bakgrund av de vanligaste faktorerna 
som ligger bakom förändringar i räntabiliteten, som vi tidigare nämnt, så anser vi att det finns 
en tydlig koppling mellan den lägre räntabiliteten för åren 06/07 och 08/09. Under de åren 
hade TR betydligt större investeringar, jämfört med de övriga åren. Förutom det har det inte 
inträffat några större händelser i ekonomin som har påverkat utfallet av räntabiliteten. Vi 
anser att räntabiliteten på det totala kapitalet under de två räkenskapsåren med en högre nivå 
är klart godkänd och att TR bör sträva efter att återfå den högre räntabiliteten. 
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Räntabilitet på eget kapital = Resultat efter finansiella poster / (Eget kapital + 70 % av 
obeskattade reserver) 

 
2005/2006: 652 394 / 1 224 469 = 0,532 
2006/2007: 520 618 / 1 510 980 = 0,344 

2007/2008: 1 056 289 / 1 998 874 = 0,528 
2008/2009: 1 401 989 / 2 688 374 = 0,521 

 
Räntabilitet på eget kapital 2005/2006 = 53,3 % 
Räntabilitet på eget kapital 2006/2007 = 34,4 % 
Räntabilitet på eget kapital 2007/2008 = 52,8 % 
Räntabilitet på eget kapital 2008/2009 = 52,2 % 

 
Källa: Uppgifterna är hämtade ur årsredovisningarna för räkenskapsåren 2005/2006 och 2008/2009 

 
När det kommer till räntabiliteten för det egna kapitalet kan vi även här se tydliga kopplingar 
mellan de förändringar som har skett och de faktorerna, som påverkar nyckeltalets utfall. 
Förändringar i räntabiliteten för det totala kapitalet är en av de faktorer som påverkar, vilket 
vi också kan urskilja för TR. Det år då räntabiliteten för det totala kapitalet var som lägst, 
06/07, var även det år som räntabiliteten för det egna kapitalet var som lägst. En annan 
omständighet som påverkar utfallet av räntabiliteten för det egna kapitalet är finansieringens 
fördelning, hur stor del som är eget kapital respektive lånat kapital. Vi kan se att för tre av 
räkenskapsåren ligger räntabiliteten för det egna kapitalet på cirka 53 %. Det är enbart för året 
06/07 som räntabiliteten skiljer sig då den ligger på den betydligt lägre nivån på cirka 34 %.  
 
Utfallet av räntabiliteten för det totala kapitalet har pendlat lite mer än räntabiliteten för det 
egna kapitalet, men vi ser att de har haft förmågan att få upp nivån igen året efter det år då de 
hade lite mer skulder. Vi anser att det är godtagbart att nivån till viss del pendlar som den har 
gjort om det finns tydliga kopplingar till händelser som medvetet har genomförts i företaget 
och så länge det också finns tecken på att de kan återgå till en högre nivå igen. Det anser vi att 
det finns och som vi nämnt tidigare så tycker vi att det är ytterligare ett tecken på att företaget 
har en stabil ekonomi.  
 

DuPont-modell 

En vanlig och ofta använd modell för att analysera ett företags ekonomi och räkna ut nyckeltal 
är DuPont-modellen. Den förklarar sambandet bakom företagets kapitalavkastning genom att 
föra in värden från balans- och resultaträkningen i ett grafiskt schema. Värdena relateras till 
varandra och på så sätt beräknas vinstmarginalen, omsättningshastigheten och avkastningen. 
(Carlson, 2009) Med hjälp av DuPont-modellen kan en urskiljning göras mellan nyckeltal för 
självständiga rörelseenheter och nyckeltal för olika funktioner.  
 
DuPont-modellen började användas på 1990-talet och då främst inom tillverknings-industrin. 
Idag är det inte enbart industriföretag som använder sig av modellen utan den kan även 
tillämpas inom tjänsteföretag. (Olve & Samuelson, 2008) Det går att utforma modellen på lite 
olika sätt och företagen kan använda sig av olika typer av värden för att få fram de nyckeltal 
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Nettoomsättning 
8 560 701 kr 

Personalkostnader 
4 267 427 kr 

Övriga rörelseintäkter 
560 274 kr 

Handelsvaror 
424 843 kr 

Externa kostnader 
2 130 192 kr 

Rörelsens resultat + 
Finansiella intäkter 

1 401 988 kr 
 

Materiella 
anläggningstillgångar 

3 348 163 kr 
 

Avskrivningar 
927 238 kr 

Anläggningstillgångar 
3 744 163 kr 

Rörelsens intäkter 
9 120 974 kr 

Finansiella intäkter 
30 714 kr 

Rörelsens kostnader 
7 749 700 kr 

Omsättningstillgångar 
2 062 892 kr 

Vinstmarginal 
15,4 % 

Rörelsens intäkter 
9 120 974 kr Räntabilitet 

på totalt kapital 
24,1 % 

Varulager 
112 811 kr 

Finansiella 
anläggningstillgångar 

260 000 kr 

Kassa & Bank 
898 043 kr 

Kortsiktiga placeringar 
316 200 kr 

Fodringar 
735 838 kr 

Kapitalomsätt- 
ningshastighet 

1.57 ggr. 
 

Rörelsens intäkter 
9 120 074 kr 

Totalt kapital 
5 807 055 kr 

som de i huvudsak är intresserad av. Det finns dock tre syften som DuPont-modellen strävar 
efter att uppfylla och dessa är att ge en förklaring till given avkastningsnivå, härleda olika 
delmål från en målavkastning, samt att försöka visa känsligheten i avkastningen. Genom att 
räkna ut känsligheten i avkastningen kan det visa vilka konsekvenserna kan bli av olika 
förändringar som företaget genomför och kan därmed få svar på vilka faktorer som påverkar 
avkastningen. (Carlson, 2009) 
 
Ett företags förräntning och utveckling kan se olika ut och variera kraftigt mellan åren. Det är 
ledningens uppgift att styra företaget mot de mål som finns uppsatta för verksamheten och 
sedan ta ställning till om företagets nuvarande förräntning är godtagbar. (Olve & Samuelsson, 
2008) Nedan har vi utformat en DuPont-modell för Tjust Rehab AB räkenskapsåret. 
2008/2009. I denna visas på ett tydligt sätt hur de olika posterna i verksamhetens ekonomi 
hänger samman och påverkar varandra. 
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Soliditet  

Ett annat vanligt nyckeltal som företag använder sig av är soliditeten, som ingår i den 
finansiella analysen och som i sin tur är en del av den sammanlagda ekonomiska analysen 
(Catasús, 2008). Soliditeten är ett av de nyckeltal som beskriver företagets ekonomiska styrka 
och kan med andra ord beskrivas som den del av företagets resurser som är finansierat med 
eget kapital. Hur företagets betalningsförmåga ser ut på längre sikt är den vanliga 
benämningen på vad nyckeltalet avser att mäta. Kvoten räknas fram genom att dividera det 
egna kapitalet med det totala kapitalet. Soliditeten är bra om cirka en tredjedel av kapitalet är 
självfinansierat, vilket innebär att en soliditet på 30 % eller mer är godtagbart. (Arnander, 
2007) 
 

Soliditet = Eget kapital / Totalt kapital 
 

2005/2006: 821 244 / 1 865 235 = 0,44 
2008/2009: 1 534 126 / 5 807 055 = 0,264 

 
Soliditet 2005/2006 = 44 % 

Soliditet 2008/2009 = 26,4 % 
 

Källa: Uppgifterna är hämtade ur årsredovisningarna för räkenskapsåren 2005/2006 och 2008/2009 
 
Med bakgrund av den teori som vi har använt oss av anser vi att TR har en godkänd soliditet. 
Som vi tidigare skrivit bör soliditeten generellt ligga på omkring 30 %. Vi kan, utifrån de två 
år som vi har gjort beräkningar för, se att soliditeten har försämrats under de senaste fyra åren. 
Eftersom soliditeten visar betalningsförmågan på längre sikt innebär det att TR idag har 
mindre eget kapital i förhållande till det totala kapitalet. Det beror till stor del på att de har 
investerat mycket under de senaste åren och till viss del finansierat det genom lånat kapital. 
Trots att företaget har tagit lån för att kunna investera och expandera verksamheten har TR 
fortfarande en soliditet som når upp till en nivå som vi anser som godkänd. 
 

Kassalikviditet 

Till skillnad mot nyckeltalet soliditet mäter kassalikviditeten företagets betalningsförmåga på 
kort sikt. Enkelt förklarat undersöks företagets förmåga att kunna betala de löpande 
utbetalningar. I kvoten för beräkningen ställs omsättningstillgångarna, som består av de 
tillgångar som snabbt kan omsättas till likvida medel, i relation till de kortfristiga skulderna. 
Utfallet av nyckeltalet beskriver hur mycket de kortfristiga skulderna, de som ska betalas 
inom ett år, behöver motsvaras av omsättningstillgångar.  
 
Hur stor kassalikviditet ett företag bör ha beror både på vilken typ av företag det är, 
handelsföretag, industriföretag med flera, och i vilket skede företaget befinner sig i. Ett 
nystartat företag är i många fall i större behov av en högre likviditet, eftersom det i starten av 
en ny verksamhet innebär många investeringar som kräver likvida medel. En för hög 
kassalikviditet är inte heller bra eftersom omsättningstillgångarna oftast ger en väldigt låg, 
eller ingen förräntning alls. Beroende på vilket företag det handlar om ligger kassalikviditeten 
oftast någonstans mellan 100-200 %. (Eliasson & Kolár, 2006) 
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Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar – varulager) / kortfristiga skulder 
 

2005/2006: 1 054 704 / 467 957 = 2,254 
2008/2009: 1 950 081 / 1 424 008 = 1,369 

 
Kassalikviditet 2005/2006 = 225,4 % 
Kassalikviditet 2008/2009 = 136,9 % 

 
Källa: Uppgifterna är hämtade ur årsredovisningarna för räkenskapsåren 2005/2006 och 2008/2009 

 
Vi kan se att kassalikviditeten har försämrats under de fyra senaste åren. Vi anser att det beror 
på att de kortfristiga skulderna har ökat med ca 600 000 kronor. Under de senaste åren har 
samtliga poster som ingår i ekvationen ökat men att skulderna har ökat i en högre grad, vilket 
gör att kassalikviditeten har försämrats. Kassalikviditeten för TR är trots det fortfarande god 
eftersom den bör ligga på en nivå mellan 100-200 %.  
 
Vinstmarginal  

Vinstmarginalen är ett nyckeltal som används för att mäta företagets lönsamhet. Detta 
nyckeltal ställer resultatet i förhållande till nettoomsättningen. Oftast används resultatet innan 
de finansiella kostnaderna, för att kunna se företagets totala avkastning, oberoende av hur 
verksamheten är finansierad. Vinstmarginalen är det belopp som sedan ska räcka till för att 
betala räntekostnader och lämna utrymme för vinst i företaget. (Eliasson & Kolár, 2006) Vi 
har valt att följa denna teori när vi räknat ut vinstmarginalen för TR. Den är inte uträknad på 
samma sätt som i DuPont-modell och därför skiljer sig procentsatsen. I DuPont-modellen har 
vi använt resultat efter finansiella poster i relation till rörelsen intäkter, eftersom vi har valt att 
följa den DuPont-modellens uppställning som finns i boken Affärsplanen (2006). 

 

Vinstmarginal = Resultat före finansiella poster / Nettoomsättningen  
 

2005/ 2006: 642 968 / 5 621 946 = 0,114 
2008/2009: 1 371 275 / 8 560 701 = 16,02 

 
Vinstmarginal 2005/2006 = 11,4 % 
Vinstmarginal 2008/2009 = 16,02 % 

 
Källa: Uppgifterna är hämtade ur årsredovisningarna för räkenskapsåren 2005/2006 och 2008/2009 

 
Vi anser att TR har en vinstmarginal som de kan vara nöjda med och att det är bra för 
företaget att vinstmarginalen har ökat jämfört med det andra räkenskapsåret som vi gjort 
beräkningar för. Det tycker vi att vi kan se som ett tecken på att TR har lyckats hålla kunderna 
nöjda samt att de gjort lyckade investeringar. Om TR lyckas att hålla vinstmarginalen kvar på 
16 % så är det bra. 
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3.9.3 Ekonomisk prognos 

Vi anser att TR har en god och stabil ekonomi, vilket gör att vi inte tror att det kommer uppstå 
några större problem den närmsta framtiden. Med den soliditet som TR hade under det senaste 
räkenskapsåret anser vi inte att det finns något som tyder på att problem kommer att uppstå. 
TR har under de senaste åren gjort viktiga investeringar, till exempel att de har bytt ut all 
utrustning i gymmet och öppnat den nya anläggningen i centrum. Det gjorde att deras soliditet 
sjönk något på grund av att deras lån hos kreditgivaren ökade. Vi ser inga problem med att TR 
under en snar framtid ska ha möjlighet att återbetala dessa lån eftersom de har en stabil 
kundgrupp och siffror har visat att medlemsantalet ökar. Det finns heller ingen större 
investering i åtanke hos ägarna i nuläget. 
 
Fortsätter TR med de mål och strategier som de har så anser vi att de kommer fortsätta att ha 
en god ekonomisk utveckling. Överlag är nyckeltalen goda över de åren som vi jämfört. För 
de åren som vi kan se att ett nyckeltal är något sämre än föregående år, ser vi ett tydligt 
samband med de strategiska val som TR gjort under det året. Exempel på det är till exempel 
det året då de flyttade till den nya anläggningen på Edholmsgatan.  
 
Vi tror inte att det under de närmaste åren skulle svänga i trenderna och göra hälsa och 
friskvård omodernt, vilket gör att TR´s koncept håller även på lång sikt. Det vi ser som ett hot 
är i fall det skulle komma någon ny och stor konkurrent, till exempel Friskis & Svettis. Om 
några av de konkurrenterna som finns idag väljer att utöka sitt utbud kan de hota TR´s 
verksamhet. TR kan komma att behöva konkurrera i större utsträckning om kunderna. Det är 
en anledning som gör att vi anser att det är viktigt att TR fortsätter följa de trender som finns 
så att de hela tiden lockar till sig nya kunder samt vårdar den goda kundrelationen som TR i 
dagsläget har. 
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3.10 Strategier 

Ett företags strategier består av de olika vägar och hjälpmedel som ledningen väljer, för att 
verksamheten ska kunna nå sina mål och bli framgångsrika på marknaden. Strategierna består 
av flera olika komponenter som tillsammans utgör verktyg för att företaget ska uppnå en vald 
konkurrenskraftig position på marknaden. (Eliasson & Kolár, 2006) 
 
Alvesson (2009) har i sin bok, Organisationskultur och ledning, valt ett kulturellt synsätt på 
strategier. Det synsättet anser Alvesson vara ett viktigt synsätt på grund av att kulturen präglar 
människorna i organisationen i så hög grad. Hur personalen tänker, känner, värderar och 
reagerar på olika idéer och föreställningar är alla faktorer som hamnar under 
organisationskulturen. (ibid)  
 
”Strategin kan enligt den uttolkande modellen definieras som vägledande metaforer eller 

referensramar som gör det möjligt för organisationens medlemmar att förstå organisationen 

och dess omgivningar. Därmed motiveras medlemmarna att uppfatta och handla på sådana 

sätt som förmodas ge positiva resultat för organisationen.” (Organisationkultur och ledning, 
Alvesson, 2009. sid 103) 
 
Eftersom Tjust Rehab AB är ett företag där personalen är viktig och utgör en stor del av 
verksamheten menar vi att ovanstående definition för strategier passar in på företaget. Vilken 
eller vilka strategier ett företag väljer beror på ett antal olika faktorer. Olika branscher och 
företag av varierande storlekar använder sig inte av samma strategier och det är naturligt, men 
även företag inom samma bransch kan skilja sig betydligt i sitt val av strategier.  En av 
anledningarna till det är att företag kan ha betydligt olika förutsättningar att utgå ifrån, trots 
att de befinner sig inom samma bransch. En annan anledning till skillnaden i val av strategier 
kan bero på att även konkurrerande företag kan uppfatta marknaden på vitt skilda sätt. En 
tredje anledning, som kan finnas och som till skillnad mot de två tidigare är valet av företag, 
vilket beror på vilken position det väljer att ta på marknaden. Ett företag som vill inta en 
lågprisposition kommer automatiskt att skilja sig i sitt val av strategier i jämförelse med ett 
företag som istället väljer att specialisera sig med hög kvalitet som till exempel hög fokus. 
(Eliasson & Kolár, 2006) 
 
Hatch (2002) beskriver i sin bok Organisationsteori, en rationell modell för den strategiska 
planeringen. Enligt den bör företaget börja med att analysera omgivningen och genomföra en 
extern analys och därefter bör företaget analysera sin egen verksamhet. Med de resultat som 
den externa och interna bedömningen ger kan ledningen lägga en grund för att kunna hantera 
de problem som företaget har med anpassningen. Problem med anpassning kan bland annat 
innebära precisering av omgivningens krav och behov på verksamheten, värderingar av 
företagets kompetenser samt att det behöver göras en mätning av gapet mellan den tänkbara 
och den faktiska kunskapsnivå som företaget innehar. Ett verktyg som är vanligt 
förekommande för att hantera ovanstående problem är en SWOT -analys. (ibid) I kapitlet 3.8 
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har vi redogjort för vad en SWOT-analys innebär, hur den kan genomföras samt hur SWOT-
analysen ser ut för TR.  

3.10.1 Tjust Rehab AB´s strategier  

Vi har ovan presenterat en definition på strategier som vi anser stämmer bra in på TR och dess 
verksamhet. Enligt definitionen är strategier till för att organisationens medlemmar, som i det 
här fallet är personalen, ska förstå verksamheten och dess omgivning. Personalen är den 
viktigaste resursen i verksamheten och det är deras erfarenhet, kunskap och engagemang som 
ligger bakom det arbete som verksamheten tillsammans utför. TR har idag en duktig och väl 
fungerande personalstyrka, men upprättandet av denna affärsplan är ytterligare ett steg i 
riktningen mot en mer medveten och sammansvetsad personal. Det innebär att en del av syftet 
med affärsplanen är att personalen bättre ska förstå företagets mål och visioner med den 
verksamhet det har.  
 
Tidigare har vi förklarat att SWOT-analysen kan vara en grund till utformandet av ett företags 
strategier.  Det i sin tur innebär att företaget utnyttjar de faktorer som framkommit som 
styrkor och möjligheter, respektive svagheter och hot i analysen. TR har hittills inte haft några 
specifika definitioner för sina mål och visioner, men deras strävan har varit att bli ett 
heltäckande friskvårdsföretag, som erbjuder ett brett sortiment i fräscha lokaler. Det har heller 
inte funnits några tydliga strategier för hur personalen tillsammans ska arbeta för att nå detta. 
Vi anser ändå att vi kan se tydliga samband mellan faktorerna i SWOT-analysen och hur TR 
arbetar idag. En av de viktigaste styrkorna som TR har är att de har ett gott rykte bland 
kunderna, vilket de använder som marknadsföring och för att locka nya kunder. Istället för att 
lägga ner resurser på dyr marknadsföring, använder de nöjda kunder genom ”mun-till-mun-
metoden”. En av de styrkor som de använder sig av är sin erfarna personal, som genom sin 
erfarenhet och sina kunskaper kan erbjuda kunderna ett stort utbud och som innebär säker 
träning med hög kvalitet. Att de nu kan erbjuda två anläggningar är ytterligare ett steg i 
riktningen att bli ett heltäckande friskvårdsföretag i Västervik. 
 
Utifrån de faktorer som nämns som möjligheter och som marknaden och branschen erbjuder 
ser vi ett samband till de strategier som TR använder sig av. Det är en föränderlig bransch och 
just nu är det väldigt aktuellt att intressera sig för träning och hälsa, vilket företaget utnyttjar 
genom att uppdatera och utveckla sitt utbud. Det senaste i detta arbete är bland annat att 
utarbeta kostrådgivningen och den personliga träningen.  
 
Vi menar att det är viktigt att företag är öppna och uppmärksammade på de svagheter och hot 
som verksamheten står inför. I arbetet som TR utför anser vi att vi till viss del kan se samband 
med de negativa faktorerna som SWOT-analysen har visat på.  Vi anser att det finns utrymme 
för förbättringar som till exempel skulle kunna vara att ta in fler personer med annan 
bakgrund i styrelsen. Flera av de faktorer som finns under hot, till exempel att det är en 
föränderlig bransch och att kunderna till viss del påverkas av trender, har en nära koppling till 
de möjligheter TR har. Vi anser att TR är bra på att uppmärksamma dem. När det kommer till 
de svagheter som finns inom företaget finns det anledning att ha dem i åtanke i arbetet med att 
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uppdatera strategierna. Rehabiliteringsdelen har TR svårt för att påverka eftersom den är 
reglerad och vi kommer därför inte lägga någon större vikt på den. Vi anser att de två andra 
svagheterna som vi har tagit med är de som bör uppmärksammas, vilka är att de har få 
infallsvinklar samt svårt att nå okunniga kunder. Det är i många sammanhang en nackdel att 
inte få in fler perspektiv och infallsvinklar när verksamheten står inför olika förändringar och 
när beslut ska fattas. Personalen tycker att det är svårt att komma åt nya och ibland okunniga 
kunder och det anser vi också är en viktig faktor som de bör ha i åtanke, eftersom säkerheten 
är en så viktig del.   
  



 
52 

 

3.11 Sammanfattning av Tjust Rehab AB’s affärsplan 

Historik 

Tjust Rehab AB startades år 1990 med grundtanken att driva en verksamhet där friska och 
sjuka skulle kunna träna tillsammans, i en kombination av gym- och gruppträningspass samt 
sjukgymnastik och rehabilitering. Företaget har gått från att ha satsat mest på 
sjukgymnastiken till att mer och mer vara ett friskvårdsföretag där träning för personligt 
välmående idag är det största området. Under de senaste åren, framförallt sedan 2007 och 
fram tills idag, har företaget utvecklats och verksamheten expanderat. Förutom flytt av 
huvudanläggningen till betydligt större lokaler, som idag ligger strax utanför centrum, har de 
även öppnat en helt ny anläggning inne i centrum. 
 
Affärsidé, strategi och mål 

”Tjust Rehab AB är företaget som inspirerar och erbjuder kunderna 

det mesta inom träning, friskvård och hälsa. Med generösa öppettider, trevlig och kunnig 

personal, brett sortiment och fräscha lokaler så finns det något som passar alla”. 

 
Företagets strategier bygger främst på personalen och deras arbete. För att kunna erbjuda 
kunderna ett brett utbud, strävar de efter att ha en erfaren och utbildad personal. Genom att 
personalen är serviceinriktad och håller hög kvalité på träningen och genom att hålla lokalerna 
rena och fräscha ska verksamheten nå sina mål. Idag består målen främst av att fortsätta 
bedriva den verksamheten de har men samtidigt fortsätta följa utvecklingen inom branschen 
och uppdatera och förnya utbudet i den mån som omgivningen kräver.  
 
Produkter och tjänster 

Tjust Rehab AB´s utbud består till största delen av olika tjänster inom träning, friskvård och 
hälsa. Huvudtjänsterna består av tillgången till gym- och träningslokaler samt flera olika typer 
av gruppträningspass och tillgång till personlig träning med instruktör, sjukgymnastik och 
rehabilitering, kostrådgivning och fotvård. Tilläggstjänster som företaget erbjuder består av 
solarium, massage och olika typer av föreläsningar inom träning, kost och hälsa.  
 
Marknad 

Tjust Rehab AB´s marknad består av Västerviksområdet och de vänder sig till en bred 
målgrupp eftersom de strävar efter att det ska finnas något för alla. Företaget är idag det 
ledande företaget på marknaden i Västervik, men har några konkurrenter. Konkurrenterna 
består av följande företag, Actic, som erbjuder gym men ingen gruppträning, Träningsvärk1, 
som har gruppträningspass men som inte har något gym samt Atletklubben som erbjuder 
maskiner för konditions- och styrketräning. Tjust Rehab AB satsar på marknadsföring genom 
att annonsera i olika medier men deras kanske viktigaste sätt att synas och höras på är genom 
nöjda kunder och det som kallas för mun-till-mun-metoden. Utöver det är hemsidan och den 
sponsring de gör till olika idrottsföreningar ytterligare sätt att nå ut till nya kunder.  
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Ekonomi och lönsamhet  

I tabellen nedan redovisas hur Tjust Rehab AB´s nettoomsättning har sett ut de senast fyra 
räkenskapsåren, samt utvecklingen för räntabiliteten på totalt kapital och soliditet under 
samma år.  
 
Nettoomsättning 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

5 886 000 Kr 7 246 000 Kr 8 205 000 Kr 8 561 000 Kr 

 
             Räntabilitet på totalt kapital                                   Soliditet 

 
 

 
 
 
 
Enligt ovan beräknade nyckeltal kan utläsas att företaget har haft en stabil ekonomi de senaste 
räkenskapsåren och att den även idag ser bra ut. Diagrammen visar räntabiliteten på totalt 
kapital och soliditeten uttryckt i procent. 
 

Riskanalys 

Nedan redovisas en SWOT-analys för Tjust Rehab AB där det tydligt går att utläsa vilka 
styrkor och svagheter som företaget har internt, samt vilka externa möjligheter och hot de står 
inför. 

Styrkor Svagheter 
 Gott rykte bland kunderna  Svårt att påverka rehabiliteringsdelen 
 Lång tradition i Västervik  Få infallsvinklar/perspektiv i styrelsen 
 Erfaren personal  Svårt att nå okunniga kunder 
 Årets företag 2007  
 Vänder sig till bred målgrupp  
 Bra placeringar  
 Satsar på utbildningar & utveckling  
 Kommunicera med kunderna  
  

Möjligheter Hot 
 Inne med träning & hälsa  Föränderlig bransch 
 Nyligen börjat med fotvård  Dyrare än konkurrenterna 
 Ska utvecklas inom områdena för 

personlig träning & kostrådgivning 
 Kunderna påverkas till viss del av 

trender inom samhället 
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3.12 ”One-minute-map” för TR 

Vi har utformat en modell för hur ett företags affärsplan på ett snabbt och kortfattat sätt ska 
kunna presenteras för olika intressenter. Den är utformad utifrån delarna som ingår i vår 
affärsplan och vi har valt att presentera de delar som vi anser är viktigast för intressenterna att 
få kunskap om. På så sätt ska modellen, som vi har valt att kalla ”one-minute-map”, spegla 
hela företaget.  
 
Syftet med vår ”one-minute-map” är att den ska kunna användas i kontakten med alla typer av 

intressenter. Till exempel vid en anställningsintervju eller vid ett kundmöte så ska modellen 
kunna användas för att ge en ögonblicksbild av företaget. Den ska fungera som en 
introduktion vid alla kontakter med intressenter. Modellen ska i princip uppfylla samma syfte 
som den operativa sammanfattningen av affärsplanen, men tanken är att ”one-minute-map” 

ska vara mer kortfattad och vara lättare att dela ut till flera. Syftet är också att modellen ska 
vara mer visuell och fungera intresseväckande med hjälp av färg och form. Det ska inte vara 
en sammanfattning som behöver läsas, utan genom att enbart titta på den ska läsaren snabbt 
skapa sig en bild av företaget.   
 
Anledningen till att vi har valt att utforma modellen är att vi anser att det är viktigt att 
affärsplanen kommer till användning. Genom den kortfattade beskrivningen av företaget ska 
intressenten snabbt kunna skapa sig ett intresse och vilja läsa hela affärsplanen för att få veta 
mer om företaget. Modellen är positivt vinklad för att skapa intresse men affärsplanen som 
helhet lyfter fram de negativa faktorer som finns inom företaget.  Med hjälp av ”one-minute-
map” anser vi att affärsplanen får fler användningsområden än vad den traditionella versionen 
har.  
 
På nästa sida presentera vi vår ”one-minute-map” för Tjust Rehab AB. 
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Affärsidé 
Tjust Rehab AB är företaget som inspirerar 

och erbjuder kunderna det mesta inom 

träning, friskvård och hälsa. Med generösa 

öppettider, trevlig och kunnig personal, 

brett sortiment och fräscha lokaler så 

finns det något som passar alla. 

 

Övergripande mål 
 Vårda kundrelationerna 

 En sammansvetsad personalstyrka 

 Ha ett uppdaterat utbud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Omsättning 
05/06 06/07 07/08 08/09 

5 886 Mkr 7 246 Mkr 8 205 Mkr 8 561 Mkr 

Räntabilitet i % 
 
 
 
 

 

 

Kärnvärden 
 Hög och säker kvalité på träningen 

 Trevlig och inbjudande atmosfär 

 Alla ska känna sig välkomna 

 

Styrkefaktorer 
 Erfaren personal 

 Lång tradition i Västervik 

 Gott rykte bland kunderna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resultat 
05/06 06/07 07/08 08/09 

353 305 Kr 279 048 Kr 525 773 Kr 543 061 Kr 

Soliditet i % 

 

  

Huvudinriktning 
Att erbjuda: 

- Ett stort utbud inom träning, 
friskvård och hälsa 

- Fräscha och öppna lokaler 
Att upprätthålla: 

- Goda kundrelationer 

- Kunnig och engagerad 

personal  

Ekonomi 
Tjust Rehab AB har idag en stabil och 
förhållandevis god ekonomi. Inga 
större investeringar eller projekt är 
planerad och målet är därför att 
behålla denna stabila nivå. 

4 P- Modell 
 

- Pris: Kunden får det den 
 betalar för 

- Plats: Lättillgängligt 

- Promotion: Mun-till-mun 

- Produkt: Säker träning  

Framtiden 
Tjust Rehab AB vill fortsätta vara det 
ledande friskvårdsföretaget i 
Västervik. Genom god kommunikation 
med kunden vill de erbjuda det som 
efterfrågas för att uppnå kundnöjdhet. 



4. Analys och diskussion 

I följande kapitel kommer vi att analysera och diskutera området affärsplan. Vi kommer 

utifrån de delar som vi har tagit upp i affärsplanen för Tjust Rehab AB, behandla 

problematiken kring en affärsplan utifrån våra åsikter och tankar.  
 

4.1 Affärsplanen som verktyg för företaget 

En väl utformad affärsplan ska ge svar på många frågor och kan därmed tjäna olika syften för 
företaget, vilket i sin tur leder till att den i många fall kan användas som ett verktyg, i 
kontakten med både interna och externa intressenter (www.connectsverige.se).  De personer 
som utformar affärsplanen samlar in information som ger kunskap om företaget, samt att det 
under arbetets gång kan komma upp frågor som inte tidigare belysts. Många delar av företaget 
undersöks och analyseras på djupet för att finna styrkor och svagheter. Arbetet med 
affärsplanen ger i många fall nya idéer och infallsvinklar. (Arnander, 2007) Vi anser att det är 
riktigt så som Arnander och Connect beskriver, att en affärsplan är bra som ett verktyg för 
företag, i flera olika avseenden.   
 
Genom arbetet som det innebär att sammanställa en affärsplan, som på ett bra och 
lättförståligt sätt förklarar och sammanfattar verksamheten, innebär att den eller de personer 
som arbetar med den måste införskaffa mycket information om företaget. Det räcker inte 
alltid med den information som den eller de personer som utformar affärsplanen har, utan de 
kan behöva hjälp av andra personer på företaget som är mer insatta inom vissa områden. 
Därför anser vi att arbetet med att utforma en affärsplan, i en redan etablerad verksamhet, 
engagerar många på företaget och gör personalen mer medvetna om företaget de arbetar på. 
Med det som bakgrund menar vi att affärsplanen är ett verktyg som inte bara kan användas 
när den är färdig utan också utgör ett syfte under tiden den utformas.  
 
Processen med att upprätta affärsplanen är i sig lärorik och leder oftast till att nya uppgifter 
upptäcks, både positiva faktorer som bör utnyttjas och negativa faktorer som bör undvikas 
eller åtgärdas. Vi tror att många företag i efterhand kan upptäcka att det arbete som det 
innebar att utforma affärsplanen gav företaget mer, än vad den färdiga versionen kan bidra 
med. Vi anser att det är viktigt att ta vara på det som händer inom företaget under processens 
gång och att företaget använder sig av det i framtiden. Genom att bibehålla relationerna som 
uppkommer vid utformningen av affärsplanen tror vi att företaget kan stärkas och personalen 
bli mer sammansvetsad.  
 
När affärsplanen är utformad kan den användas för olika ändamål. Den kan till exempel 
användas som ett verktyg för ledningen genom att vara ett informations- och ledningsverktyg 
(Arnander, 2007). Vi anser att affärsplanen är ett bra verktyg att förmedla det som företaget 
gör och vad det är det står för, men vi kan också se vissa problem med det. Redan innan 
arbetet med affärsplanen börjar tycker vi att det är viktigt att det finns ett tydligt syfte med 
vad den ska användas till, så att den kommer till användning i framtiden. Arbetet med 
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utformningen belyser visserligen viktiga delar, vilket vi redogjort för tidigare, men om den 
information som finns i affärsplanen sedan inte används blir effekten av arbetet näst intill 
obefintlig. Genom att hela tiden arbeta aktivt med affärsplanen och göra det till en naturlig del 
i verksamheten kan vi se att den på ett effektivt sätt kan användas för att sprida sin 
information. Affärsplanen kan leda personalen i rätt riktning, samt göra dem uppmärksamma 
på verksamhetens mål och strategier.  
 
Ett sätt för att komma ifrån problematiken med att affärsplanen i vissa fall inte används när 
den är färdigställd är anledningen till att vi valt att ta med vår modell som vi kallar ”one-
minute-map”. Vi nämnde tidigare att den gör att affärsplanen blir enklare att använda i 

kontakten med intressenter och den blir därmed ett effektivt redskap för att förmedla vad 
företaget står för. På grund av den enkla och smidiga utformningen som snabbt fångar 
läsarens intresse anser vi att ”one-minute-map” bör vara en del av affärsplanen. 
 
Affärsplanen bör innehålla de flesta av företagets delar och beskriva bland annat mål, 
produkter och den ekonomiska situationen, både för nystartade och för redan etablerade 
företag. Vi anser därför att den kan användas i många olika avseenden. Vi kan se flera 
fördelar med att den används vid till exempel kundmöten, nyanställningar eller vid finansiella 
möten. Den ger information om verksamheten och läsarna kan själva välja vilken del de vill 
fördjupa sig i. Om en nyanställd får ta del av affärsplanen tycker vi att det bidrar till att 
företaget får en mer medveten personal som vet vad det är som företaget värdesätter och redan 
från början bli införstådda i vad det är som krävs och vad företaget förväntar sig av sin 
personal. Ett av målen med affärsplanen för Tjust Rehab AB var att de anställda skulle bli mer 
medveten om verksamheten och få dem att bli mer sammansvetsade som grupp. I det här 
fallet anser vi att affärsplanen är ett bra verktyg för företagsledningens kommunikation med 
personalen.  
  
Affärsplanen ska kunna uppfylla de olika syften och vara ett verktyg för företaget därför anser 
vi att det är viktigt att den belyser alla sidor av företaget. Om affärsplanen är för positiv och 
inte har med några negativa delar alls, menar vi att den kan uppfattas som mindre tillförlitlig. 
Under arbetets gång har vi ställt oss frågan om hur många företag som är perfekta och som 
inte har några hot eller svagheter och kom fram till att det inte är så troligt att det finns helt 
perfekta företag. Vi anser därför att det är nödvändigt att belysa även de sämre sidorna för att 
visa att företaget har uppmärksammat de sämre sidorna och att det finns en plan över hur det 
ska hantera dem. Genom att visa upp både positiva och negativa delar av företaget ökar 
trovärdigheten på det material som läsaren tar del av. Det är inte alltid som företaget vill tala 
om sina svaga sidor och inte heller avslöja hur det har arbetat fram de positiva sidorna. Därför 
tycker vi att företaget ska utforma affärsplanen så att den på ett lätt sätt går att anpassa till 
vem det är som ska ta del av den.  
 
Arbetet med en affärsplan är kostsamt, oavsett om det är någon på företaget eller en konsult 
som utformar den. Oberoende av vem det är så är arbetet tidskrävande, vilket innebär att 
företaget måste använda sina resurser, både i form av tid och av pengar. Vi anser därför att om 
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en affärsplan ska utformas ska det läggas stor vikt vid att den är operativ och att den kan 
uppdateras vid behov samt att den faktiskt används och är lättillgänglig för alla på företaget. 
Utformningen av en affärsplan anser vi är ett lärorikt arbete som leder till nya kunskaper och 
förståelse om både verksamheten som helhet och om dess omgivning. Trots att företaget 
använder sig av konsulter för att få en affärsplan utformad så menar vi att stora delar av 
företaget måste engageras i arbetet, vilket resulterar i att alla inblandade lägger fokus på 
verksamheten.  
 
Genom att studera företaget på djupet menar vi att nya infallsvinklar skapas och med dessa 
kommer nya perspektiv på de olika delarna inom företaget och saker som annars inte skulle ha 
uppmärksamts kommer upp till ytan. Företaget kan på så sätt bli mer framgångsrikt på grund 
av att nya brister kommer fram som i sin tur kan åtgärdas. Detsamma gäller för företagets 
positiva delar som kan uppmärksammas och bevaras så att de fortsätter vara till fördel för 
företaget.  
 
Vi kan se att det finns vissa fördelar med att det är konsulter som utformar affärsplanen då de 
ofta har stor kunskap om företag och företagande. Konsulter har ofta kunskap om vad det är 
som fungerar och kan ha förslag på ändringar inom verksamheten. Samtidigt finns det en 
annan sida och det är att konsulterna inte har någon information om det aktuella företaget 
sedan innan och endast arbetar med företaget under en begränsad tid. Deras tankar och idéer 
måste skrivas ner för att kunna användas och utvärderas vid ett senare tillfälle. Är det istället 
någon på företaget som fördjupar sig och sätter sig in i problematiken så stannar kunskapen 
kvar på ett annat sätt och den personen kan alltid ta upp arbetet med affärsplanen och tid och 
resurser kan på så sätt sparas, jämfört med om företaget måste ha kontakt med en konsult. Om 
företaget inte har möjlighet att avvara någon i personalen för att upprätta affärsplanen så anser 
vi att det kan vara en idé att företaget anlitar en konsult men att arbetet utförs tillsammans 
med någon som är anställd på företaget. Då kommer företaget ifrån problematiken med att 
den djupare kunskapen om affärsplanen försvinner när konsulten avslutat sitt arbete.  
 
Om det är någon på företaget som tar sig an arbetet med affärsplanen så har den personen 
troligtvis redan mycket information om företaget, vilket kan underlätta processen. Det vi kan 
se som ett problem är att det kan vara svårt för den personen att vara objektiv. Vi har tidigare 
framhållit att det är viktigt att affärsplanen speglar alla delar av företaget, positiva och 
negativa. Vi anser att det ibland kan vara svårt för en anställd på företaget att vara helt 
objektiv.  
 
Genom att vara kritisk och ta upp negativa faktorer i affärsplanen, anser vi ibland kan 
uppfattas som illojalt mot företaget. Det kan finnas krav från VD, uttalade eller outtalade, om 
att en positiv bild är att föredra i affärsplanen. Det kan därför vara svårt för den anställde att 
skriva om de negativa delarna med tanke på hur det ska tas emot av VD. Är det en konsult 
som utför arbetet är inte detta problem lika tydligt eftersom personen i fråga huvudsakligen 
inte är anställd av företaget. Samtidigt anser vi att en konsult som får i uppdrag att utforma en 
affärsplan åt ett företag har som mål att tillgodose kunden och att företaget ska bli nöjda med 
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arbetet. Det gör att även affärsplanen som utformas av en konsult kan ha en förmåga att bli för 
positivt vinklad.  Vi anser ändå att möjligheten till en objektiv affärsplan är större om den 
utformas av någon utomstående, som inte är lika personligt engagerad i företaget.  Hur 
företaget väljer att göra anser vi ska bero på vilken typ av företag det är och vilken kunskap 
som finns inom företaget, samt hur mycket resurser de är villiga att satsa på utförandet. 
Viktigt är att det känns bra och att alla känner sig bekväma med arbetet kring affärsplanen.  
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4.2 Vilka delar som bör finnas med 

Enligt Arnander (2007) ska en affärsplan innehålla en tydlig beskrivning av företaget och dess 
verksamhet. Tillsammans ska de olika delarna redogöra för företagets nuvarande situation, 
visioner och mål som ska uppnås samt vilka strategier som ska användas för att nå dessa. 
Affärsplanen kan, beroende på innehåll, uppfylla en rad olika syften som kan vara både 
interna och externa. (ibid) Vad som bör beskrivas och finnas med i affärsplanen, för att den 
ska uppnå det tänkta syftet, anser vi är individuellt utifrån varje specifikt företags situation.  
 
Om affärsplanen ska ge en bra och rättvis beskrivning av företaget krävs det att den 
väsentligaste informationen finns med. Vad som är den mest väsentliga informationen beror 
helt och hållet på vilket företag det handlar om. En aspekt som också är viktig att ta hänsyn 
till i upprättandet av affärsplanen är vem eller vilka den är tänkt att rikta sig mot. Vi har 
tidigare i uppsatsen redogjort för olika författare som i sina böcker har redovisat för att olika 
intressenter är intresserade av olika typ av information om företaget, vilket vi håller med dem 
om. Vi kommer trots det också diskutera för hur mycket vi anser att affärsplanen måste 
utformas på ett speciellt sätt för att passa en specifik intressent, eller om den faktiskt kan 
utformas på ett sätt så att den kan studeras av flera olika intressenter.  
 
I diskussionen om vad som bör finnas med beroende på vilken typ av företag det är väljer vi 
att jämföra ett tjänsteföretag med exempelvis ett industri- eller tillverkningsföretag, där vi ser 
stora skillnader i vad de bör och vill framhäva av sin verksamhet. Beroende på om företaget 
tillverkar varor eller tjänster är det olika resurser som är olika viktiga i produktionen. I fallet 
med Tjust Rehab AB, som är ett tjänsteföretag, är personalen och deras arbete den viktigaste 
resursen. Viktiga delar att presentera är därför de olika faktorer som är knutna till personalen. 
Till exempel är det viktigt att personalen är utbildade, erfarna och serviceinriktade i sin 
kontakt med kunderna. Andra faktorer som är viktiga är de som påverkar företagets kontakt 
och relation till de anställda, vilket är viktigt för att personalen ska känna trivsel och 
välbefinnande på sin arbetsplats.  
  
För ett varutillverkande företag krävs det att resurser läggs ner för att skapa säkra produkter 
med hög kvalité och lika viktigt är det att tjänsterna för ett tjänsteproducerande företag kan 
utföras på ett tryggt och säkert sätt. Här anser vi att det är viktigt att företagsledningen arbetar 
för att personalen ska känna sig uppskattade och motiverade att utföra sitt arbete. För att 
affärsplanen ska ge en bra och rättvis beskrivning av företaget tycker vi därför att det är 
viktigt att redogöra för hur företagsledningen arbetar med och mot de anställda. Vi anser att 
det i många fall kan vara lika viktigt som relationen till kunderna. På grund av att om arbetet 
mellan ledning och personal fungera och personalen känner sig motiverade leder det i sin tur 
till att de utför ett bra arbete utåt mot kunderna.   
 
Det andra perspektivet som vi tog upp ovan var vad som bör finnas med utifrån vilka 
intressenter som företaget riktar sig mot. Ett företag som vänder sig till finansiärer i syfte att 
låna pengar för en framtida investering, bör lägga vikt på att redovisa sin ekonomi och ta fram 
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de nyckeltal som kan visa att de har kontroll och att ekonomin är stabil. Är affärsplanens syfte 
istället att den främst ska rikta sig till personalen så är fokus på ekonomin inte lika viktig.  
 
Den tanke vi hade när vi började vårt arbete med affärsplanen, och att den främst skulle vara 
ett av ledningens verktyg för kommunikationen med personalen, var att den skulle vara 
relativt enkel och tydlig att förstå, men samtidigt mycket informativ. Vi anser att det är viktigt 
att personalen får information och är medveten om alla områden inom verksamheten men att 
det däremot inte är lika viktigt att gå djupare in på något. Det mest väsentliga enligt vår 
mening är att personalen vet vilka mål företaget gemensamt ska nå och med hjälp av vilka 
strategier som de ska uppnås. Vi ville därför beskriva lite om många områden men anser att 
affärsplanen trots allt är tillräckligt omfattande för att fungera som en komplett affärsplan till 
andra intressenter. 
 
Vi har valt att ta med ett tredje perspektiv att tänka utifrån i upprättandet av ett företags 
affärsplan och vad som bör finnas med. Detta perspektiv innebär att författaren till 
affärsplanen bör inta en kritiskt granskande position. Med målet att affärsplanen ska vara en 
rättvis och tydlig beskrivning av företaget är det viktigt att det finns med såväl positiva som 
negativa faktorer. En affärsplan som endast tar upp och presentera företagets starka sidor och 
möjligheter för verksamheten, verkar enligt vår mening inte lika trovärdig som en som även 
visar svagheter och de hot de står inför.  
 
Vi är medvetna om att det finns en mängd olika sätt att upprätta en affärsplan på och att 
informationen som kan användas och redogöras för är näst intill oändlig. Det har betydelse för 
utformningen vilka eller vilken intressent som den främst ska användas till vilket vi är 
medvetna om. Det vi dock vill poängtera är att vi anser att det mycket väl går att upprätta en 
affärsplan som utan problem kan användas för flera syften och rikta sig till olika intressenter. 
Vi anser att det viktigaste är att ta med det som är väsentligt för företaget och dess verksamhet 
och därmed redogöra för en rättvis bild samt att fokus ligger på att ta med lite inom varje 
område.   
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4.3 Åsikter och synpunkter kring speciella delar 

SWOT-analys 

SWOT-analysen är en modell som innebär att en analys av företagets styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot genomförs (Armstrong & Kotler, 2009). Vi anser att SWOT-analysen är 
ett bra verktyg för att analysera en verksamhet eftersom den täcker in många delar av 
företaget. Den som genomför analysen kan själv välja hur djupt analysen ska gå och hur bred 
den ska vara.  
  
Hot tar fram de faktorer som finns i omgivningen och som på ett eller annat sätt kan komma 
att påverka företaget negativt. Svagheter speglar det som företaget är lite sämre på men som 
inte är lika förknippat med omgivningen. På samma sätt kan företaget se på styrkor och 
möjligheter. Eftersom det får de olika perspektiven tycker vi att SWOT-analys är bra som 
verktyg i affärsplanen när risker ska analyseras. Den hjälper den som utformar affärsplanen 
att fokusera på speciella delar av företaget. SWOT-analysen är också mycket enkelt utformad 
och den är lätt för alla att läsa och förstå. Det är ett kriterium som vi anser är viktigt eftersom 
det finns olika intressenter. Med mer information som passar fler blir det lättare att anpassa 
affärsplanen till en specifik läsare. Informationen kan då användas i flera olika syften. 
 
Vad vi vill understryka är att den information som presenteras i SWOT-analysen ska vara 
väsentlig och utgöra ett syfte. De olika egenskaperna som presenteras ska vara av viss vikt 
och betydelse för företaget. Analysen får inte ta upp mindre väsentliga egenskaper enbart för 
att fylla ut listan med styrkor eller göra hoten mindre än vad de i verkligheten är. Vi anser att 
det är grunden för att SWOT-analysen ska anses som trovärdig. Kan läsaren inte se en 
självklar koppling mellan de olika egenskaperna tappar analysen sitt syfte och den kan då 
betraktas som mindre väsentlig i en affärsplan.   
 
Konkurrensmedelsmix 

Konkurrensmedelsmixen används som ett analysverktyg för att se på företagets olika sätt att 
konkurera och kallas fyra P-modellen. Genom att lyfta upp och presentera företagets val av 
plats, pris, produkt, promotion och även i vissa fall personal kan läsaren få information om 
vilken typ av företag det är. (Armstrong & Kotler, 2009) Detta tycker vi är en bra och 
informativ modell som är kan användas i en affärsplan. Läsaren får en klar och tydlig bild 
över hur företaget ser på marknaden och hur de använder sig av de olika faktorerna. Genom 
att tala om vilken prisstrategi de har får läsaren bland annat en uppfattning om vilka kunder 
som kan tänkas finnas. Genom att beskriva hur de marknadsför sig visar företaget vilket 
behov det har av att locka till sig nya kunder. Vi anser att det åter igen är viktigt att 
informationen inte är allt för vinklad, utan tar med de negativa aspekter som kan finnas eller 
om det finns något som företaget skulle kunna göra bättre. Det ökar den allmänna 
trovärdigheten, vilket vi tycker är viktigt om analysen ska vara med i en affärsplan.  
  
I fallet med Tjust Rehab AB, som är ett tjänsteföretag, tycker vi att det femte P:t, personal, 
också är viktigt att presentera i affärsplanen. Personalen är viktig och att framhålla vad de gör, 
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för att behålla och utveckla personalstyrkan, anser vi är viktigt eftersom de har en nära 
kontakt med kunderna. Personalen kan vara en anledning till att vissa kunder väljer att träna 
hos just TR. Det är viktigt att läsaren vet det för att sedan kunna göra sin egen bedömning av 
verksamheten.  
 
Vi ser konkurrensmedelsmixen som en hjälp för läsaren att på ett enkelt sätt samla ihop fakta 
om verksamheten och att läsaren senare kan gör sin egen bedömning utifrån det som går att 
utläsa av konkurrensmedelsmixen. Marknadsför de sig tillräckligt, är företaget placerat på en 
bra plats eller behöver de ha en annan prissättning?  
 
Om informationen kan uppfattas som objektiv och att den tagit upp alla sidor av de olika 
delarna, så tycker vi att det är en bra modell att använda sig av i affärsplanen. Förhoppningen 
är att det ska vara intressant för läsaren att ta del av den information som ges. 
 

Ekonomisk analys 

Den ekonomiska delen är den mest betydelsefulla för de flesta vinstdrivande företag, vilket är 
naturligt eftersom en verksamhet som går med förlust inte har någon framtid. Ett kapitel som 
beskriver företagets ekonomiska situation anser vi är en förutsättning för att affärsplanen ska 
uppnå kravet på att vara en rättvis och komplett beskrivning av företaget. Genom att beskriva 
hur situationen ser ut idag och beräkna väsentliga nyckeltal kan de olika intressenterna skapa 
sig en bra bild av det ekonomiska läget. Med hjälp av nya siffror och färska beräkningar kan 
denna del ses som trovärdig och riktig. I vissa situationer när ekonomin redovisas säger 
summor och beloppet inte så mycket i absoluta tal utan behöver ställas i relation till något. 
Genom att jämföra ett företags resultat och nyckeltal mellan olika räkenskapsår eller med 
något annat företag är därför ett sätt att ge siffrorna en större betydelse.  
 
Vi har i vår affärsplan valt att använda oss av Tjust Rehab AB´s årsredovisningar för de fyra 
senaste räkenskapsåren för att jämföra resultat och omsättning mellan de olika åren, samt att 
räkna ut nyckeltal för de fyra räkenskapsåren. Vi anser att det var fullt tillräckligt för oss att 
enbart jämföra företaget med sig själv, för att få fram tillräckligt med fakta för att det 
ekonomiska kapitlet ska tjäna det tänkta syftet, som en del i affärsplanen. Vi vill poängtera att 
vi håller med om att den ekonomiska delen är betydelsefull men att det är viktigt att någon 
form av jämförelse görs och att resultaten även analyseras kritiskt.  
 
Ekonomisk prognos 

Genom att se på företagets ekonomiska analys så kan framtida utveckling och potential 
urskiljas. Det ger en bild om det specifika företagets unika situation vid en specifik tidpunkt. 
(Eliasson & Kolár, 2006) En redogörelse av företagets ekonomiska situation anser vi är en av 
de viktigare delarna i affärsplanen eftersom ekonomin spelar en stor och betydande roll i hela 
verksamheten. Vår uppfattning av hur viktig den ekonomiska prognosen är skiljer sig däremot 
något från den ekonomiska analysen, eftersom det är svårt att förutspå vad som ska inträffa i 
framtiden. Vi anser därför att den ekonomiska analysen enbart till viss del kan ge en bild av 
hur framtiden kommer att se ut. Vi håller med om att det är en viktig del som ska visa att 
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företaget har en plan med sin verksamhet även i framtiden och att de ser att det finns en 
framtid för det på marknaden. Vår åsikt om den ekonomiska prognosen ligger därför inte i om 
den ska finnas med i affärsplanen, utan snarare hur mycket läsaren ska kunna tillförlita sig på 
den.  
 
Generellt är tanken att den ekonomiska prognosen ska sträcka sig tre till fem år framåt i tiden 
(www.connectsverige.se), vilket vi anser kan vara en lång tid för en del områden inom ett 
företags ekonomi. Ekonomin kan påverkas och förändras på grund av många olika faktorer 
som både kan vara interna och externa. De som oftast är de mest problematiska anser vi är de 
externa faktorerna, eftersom de i princip är omöjliga för företaget att påverka och förutspå. 
Konjunktursvängningar är enligt oss, kanske det tydligaste exemplet på externa händelser som 
påverkar ett företags ekonomi, men även andra faktorer som till exempel sker inom den 
aktuella branschen bör det finnas beredskap för.  
 
Det vi vill poängtera med våra åsikter om den ekonomiska prognosen är att det är viktigt att 
visa att det endast är en prognos, som till viss del är relativt osäker. Det bör tydligt framgå att 
det är företagets syn på framtiden och deras spekulationer om hur den kan komma att se ut, 
både med de risker och med möjligheter de kan ställas inför. Ytterligare är det upp till läsaren 
själv att avgöra hur kritiskt prognosen ska granskas och hur tillförlitlig den kan anses vara.  
 
DuPont-modellen  

Under de två tidigare styckena har vi analyserat på vilka sätt som den ekonomiska analysen 
och prognosen kan användas i affärsplanen, vilka syften de kan uppfylla samt vilka fördelar 
och nackdelar vi ser med detta. Ett sätt för att få en relativt enkel och tydlig bild över hur de 
olika nyckeltalen hänger samman och påverkar varandra är att upprätta en DuPont-modell 
(Carlsson, 2009), som vi har valt att göra i vår affärsplan för Tjust Rehab AB. Vi anser att 
modellen är bra att använda sig av när informationen ska rikta sig till personer utan bredare 
kunskaper inom ekonomi. Det är inte säkert att alla intressenter som tar del av affärsplanen är 
insatta och vet vad de olika nyckeltalen betyder och hur de ska tolkas. Vi anser därför att det 
är bra att förtydliga sambanden genom att upprätta en tydlig modell där det på ett tydligt sätt 
beskrivs hur nyckeltalen hänger samman.   
 
Det finns en rad olika sätt att upprätta modellen på och vi ser inte att det finns några direkta 
rätt eller fel med hur det görs. Det vi anser är viktigt är att den är enkel och tydlig, eftersom 
syftet är att förtydliga något som redan har framkommit. En annan viktig sak är att det som 
finns med i modellen är av väsentlighet för företaget. Om DuPont-modellen ska utgöra ett 
syfte för företaget är det viktigt att den passar för företagets ekonomi och att de nyckeltal som 
ska beräknas är relevanta. Det är inte alla företag som har någon väsentlig nytta av modellen 
och därför bör företaget undersöka om modellen passar för just dem. I annat fall anser vi att 
det finns andra modeller och verktyg som kan fungera bättre.  
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5. Slutsats 

I följade kapitel kommer vi att svara på vårt problem, om hur en bra affärsplan för Tjust 

Rehab AB kan vara utformad. Därefter kommer vi på ett sammanfattande sätt redogöra för de 

slutsatser som vi har kommit fram till genom utformningen av en affärsplan. 

 

Vi har med hjälp av observation och intervjuer granskat företaget Tjust Rehab AB. Därefter 
har vi studerat teori om affärsplaner och tagit fram de delar som vi anser passar bra in i en 
affärsplan för Tjust Rehab AB. Med bakgrund av det och med målet att affärsplanen främst 
ska rikta sig till personalen har vi utformat en affärsplan som ska tjäna företagets syfte med 
den. De delar som är med anser vi vara relevanta och tillräckligt omfattande för att visa 
företaget som helhet samt dess omgivning och hur det blir påverkade av den. Resultatet av 
den färdiga affärsplanen är med som bilaga 1.  
 
Utifrån det som vi tagit upp i vår analys och diskussion har vi kommit fram till en rad 
slutsatser angående en affärsplan och dess användningsområden. Vår huvudsakliga 
uppfattning är att en affärsplan är ett bra verktyg som kan användas för en rad olika syften. 
Den främsta anledning till att vi anser att den är ett bra verktyg är för att den kan användas 
såväl internt som externt. Vi menar att det är smidigt att ett och samma dokument kan 
användas i kontakten med flera olika intressenter. Är affärsplanen väl utformad krävs det 
endast små justeringar för att den ska kunna tillfredställa en rad intressenter. Vi nämnde 
tidigare att den kan användas för olika syften och en av anledningarna till det är att den både 
engagerar många och är en lärorik process under tiden den utformas samt att den slutliga 
versionen kan användas som ett verktyg på flera olika sätt.  
 
En förutsättning för att den ska anses som ett bra verktyg menar vi att det är viktigt att 
företaget redan innan beslutar vilket syfte den ska tjäna och att den i slutändan faktiskt 
används. Det är en av de negativa sidorna som vi kan se med en affärsplan. Det är en relativt 
tids- och resurskrävande process som gör att vi anser att det är viktigt att den kommer till 
användning. Ett problem är om den inte är operativ och enkel att omarbeta, i de fallen anser vi 
att den snabbt blir inaktuell och i sin tur inte används. Genom vår modell ”one-minute-map” 

ser vi stora möjligheter till att den kommer till användning i större utsträckning. Vi anser att 
det är en bra modell för företag att använda sig av eftersom den är väldigt kortfattad men 
samtidigt innehåller viktig information.   
 
En sista aspekt vi anser vara viktig att ta hänsyn till är att en affärsplan måste vara objektiv 
och inte alltför positivt vinklad. Genom att inta en objektiv ansats menar vi att trovärdigheten 
ökar. Ett alternativ kan vara att anlita eller rådfråga en utomstående för att få fler 
infallsvinklar av verksamheten.  
 
Avslutningsvis vill vi poängtera att beroende på vilket företag som affärsplanen ska utformas 
bör den se lite olika ut och innehålla olika delar. Vi anser att det viktigaste är att affärsplanen 
är personlig och att den visar en rättvis bild av företaget.      
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Förord 
 

Denna affärsplan riktar sig till dig som är intresserad av företaget Tjust Rehab AB.  
Syftet är att du på ett enkelt och översiktligt sätt ska få all den information om företaget som 
kan vara användbar för dig i kontakten med Tjust Rehab AB. Genom att studera affärsplanen 

kommer du få kunskap om företagets affärsidé, vision och mål. Du kommer också att få 
information om bland annat företagets historik, ekonomi, marknad och framtidsutsikter.  

Vi som författare vill upplysa dig som läsare att på en del ställen i affärsplanen kommer att 
benämna företaget med deras förkortning av företagsnamnet som är TR. 

Vår förhoppning är att du genom affärsplanen ska få tillgång till all den information du söker 
om Tjust Rehab AB och vi önskar dig en trevlig läsning. 

 
 
 
 

Linn Claesson och Hanna Nilsson 
 

Kalmar maj 2010 
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Sammanfattning 
Historik 

Tjust Rehab AB startades år 1990 med grundtanken att driva en verksamhet där friska och 
sjuka skulle kunna träna tillsammans, i en kombination av gym- och gruppträningspass samt 
sjukgymnastik och rehabilitering. Företaget har gått från att satsa mest på sjukgymnastiken till 
att mer och mer vara ett friskvårdsföretag där träning för personligt välmående idag är det 
största området.  
 Under de senaste åren, framförallt sedan 2007 och fram tills idag, har företaget utvecklats 
och verksamheten expanderat. Förutom flytten av huvudanläggningen till betydligt större 
lokaler, som idag ligger strax utanför centrum, har TR även öppnat en helt ny anläggning mitt 
inne i centrum. 
 
Affärsidé, strategi och mål 

”Tjust Rehab AB är företaget som inspirerar och erbjuder kunderna 

det mesta inom träning, friskvård och hälsa. Med generösa öppettider, trevlig och kunnig 

personal, brett sortiment och fräscha lokaler så finns det något som passar alla”. 

 
Företagets strategier bygger främst på personalen och deras arbete. TR vill kunna erbjuda 
kunderna ett brett utbud och strävar därför efter att ha en erfaren och utbildad personal. 
Genom att personalen är serviceinriktad och håller hög kvalité på träningen och genom att 
hålla lokalerna rena och fräscha ska verksamheten nå sina mål. Idag består målen främst av att 
fortsätta bedriva den verksamheten TR har men samtidigt fortsätta följa utvecklingen inom 
branschen och uppdatera och förnya utbudet i den mån som omgivningen kräver.  
 
Produkter och tjänster 

Tjust Rehab AB´s utbud består till största delen av olika tjänster inom träning, friskvård och 
hälsa. Huvudtjänsterna består av tillgången till gym- och träningslokaler samt flera olika typer 
av gruppträningspass och tillgång till personlig träning med instruktör, sjukgymnastik och 
rehabilitering, kostrådgivning och fotvård. Tilläggstjänster som företaget erbjuder består av 
solarium, massage och olika typer av föreläsningar inom träning, kost och hälsa.  
 
Marknad 

Tjust Rehab AB´s marknad består av Västerviksområdet och de vänder sig till en bred 
målgrupp eftersom de strävar efter att det ska finnas något för alla. TR är idag det ledande 
företaget på marknaden i Västervik, men har ändå några konkurrenter. Konkurrenterna består 
av följande företag, ACTIC, som erbjuder gym men ingen gruppträning, Träningsvärk1, som 
har gruppträningspass men inte har något gym samt Atletklubben som erbjuder maskiner för 
konditions- och styrketräning.  
 Tjust Rehab AB satsar på marknadsföring genom att annonsera i olika medier men deras 
kanske viktigaste sätt att synas och höras är genom nöjda kunder och det som kallas för mun-
till-mun-metoden. Utöver detta är hemsidan och den sponsring TR gör till olika 
idrottsföreningar ytterligare sätt att nå ut till nya kunder.  
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Ekonomi och lönsamhet  

I tabellen nedan redovisas hur Tjust Rehab AB´s nettoomsättning har sett ut de senast fyra 
räkenskapsåren, samt utvecklingen för räntabiliteten på totalt kapital och soliditeten under 
samma år.  
 
Nettoomsättning 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

5 886 000 Kr 7 246 000 Kr 8 205 000 Kr 8 561 000 Kr 

 
             Räntabilitet på totalt kapital                                   Soliditet 

 
 

 
 
 
 
Enligt ovan beräknade nyckeltal kan utläsas att företaget har haft en stabil ekonomi de senaste 
räkenskapsåren och att den även idag ser bra ut. Diagrammen visar räntabiliteten på totalt 
kapital och soliditeten uttryckt i procent. 
 

Riskanalys 

Nedan redovisas en SWOT-analys för Tjust Rehab AB där det tydligt går att utläsa vilka 
styrkor och svagheter som företaget har internt, samt vilka externa möjligheter och hot TR 
står inför. 

Styrkor Svagheter 
 Gott rykte bland kunderna  Svårt att påverka rehabiliteringsdelen 
 Lång tradition i Västervik  Få infallsvinklar/perspektiv i styrelsen 
 Erfaren personal  Svårt att nå okunniga kunder 
 Årets företag 2007  
 Vänder sig till bred målgrupp  
 Bra placeringar  
 Satsar på utbildningar & utveckling  
 Kommunicera med kunderna  
  

Möjligheter Hot 
 Inne med träning & hälsa  Föränderlig bransch 
 Nyligen börjat med fotvård  Dyrare än konkurrenterna 
 Ska utvecklas inom områdena för 

personlig träning & kostrådgivning 
 Kunderna påverkas till viss del av 

trender inom samhället 
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Affärskoncept 

Under detta kapitel kommer affärsidé, vision och verksamhetens mål att presenteras. 
 

Affärsidé 

Tjust Rehab AB är företaget som inspirerar och erbjuder kunderna det mesta inom träning, 
friskvård och hälsa. Med generösa öppettider, trevlig och kunnig personal, brett sortiment och 
fräscha lokaler finns det något som passar alla. 

Vision 

Tjust Rehab AB`s vision är att fortsätta att vara det ledande friskvårdsföretaget i Västervik. 
Det ska uppnås genom att fortsätta att utbilda personalen och utveckla utbudet, för att möta 
kundernas önskemål och efterfrågan. 

Mål 

Tjust Rehab AB har under de senaste åren utvecklats mycket och investerat inom flera 
områden i verksamheten. Målet är därför nu att fortsätta med den verksamhet de har idag, 
men att ändå ständig uppdatera utbudet och följa med i den utveckling som krävs inom den 
ständigt föränderliga branschen. Ett steg i detta är att de för nuvarande arbetar med att 
utveckla kostrådgivningsdelen och konceptet med den personliga träningen. För att behålla de 
nuvarande kunderna, samt att fortsätta locka nya kunder till att bli medlemmar, är det viktigt 
med ett utbud som känns fräscht och tilltalande.  
 TR har ett mål som riktar sig till personalen och det innebär att de vill ha en starkt 
sammansvetsad personalstyrka som hjälps åt och stöttar varandra. Det är även viktigt att 
personalen är medvetna om vilka mål och visioner som företaget har.  
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Företagsfakta 

I följande kapitel kommer du att få läsa om Tjust Rehab AB´s historik fram tills idag. 

Här presenteras hur företaget har utvecklats och förändrats under åren. Syftet är att 

du som läsare ska få en kortfattad, men en helhetsbild, av företaget och dess 

verksamhet.  

 
Tjust Rehab AB 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tjust Rehab AB ägs av makarna Roger och Åsa Pettersson och startades i augusti 1990 i 
Västervik. Företaget startades med en verksamhet som främst erbjöd rehabilitering och 
sjukgymnastik. Efter ett par år när företaget behövde fler ben att stå på startades 
friskvårdsverksamheten. Grundtanken i affärsidén bestod, efter denna förändring, i att 
”erbjuda kvalitet och kompetens inom rehabilitering och friskvårdsträning i en fräsch miljö”. 

Friskvårdsverksamheten består idag av ett komplett utrustat gym, med maskiner för både 
styrketräning och olika typer av konditionsträning och gruppträningssalar för spinning, Body 
Pump och diverse andra gruppträningsformer.  
 
Friskvårdsverksamheten växte i snabb takt och 2007 flyttade TR till ny adress med större 
lokaler. Nästa steg i utvecklingen var våren 2009, då de öppnade en ny gymanläggning mitt i 
centrala Västervik. Den nya anläggningen erbjuder mycket generösa öppettider men har ingen 
personal på plats och erbjuder inga gruppträningspass.  
 Under senare år har rehabiliteringen och sjukgymnastiken minskat i relation till den övriga 
verksamheten och friskvården har därmed tagit över mer och mer och står idag för den största 
delen av företaget.  
 
 
Antal anställda:  25 stycken 
Omsättning, räkenskapsåret 08-09: 8,5 miljoner kronor 

Källa: Årsredovisning Tjust Rehab AB 08/09 
  

Tjust Rehab AB 

556394-4031 
Edholmsgatan 15 
593 61 Västervik 
0490- 82 480 
info@tjustrehab.se 
www.tjustrehab.se 
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Ägare, styrelse och VD 
 
Styrelsen i Tjust Rehab AB består av fem personer. Medlemmarna är Roger Pettersson, som 
är ägare och VD, Åsa Pettersson, även hon ägare, Jan Philipson och Annette Lithagen. Jan 
Philipson som driver konsultföretaget Philco AB och Annette Lithagen som arbetar inom 
verksamheten som instruktör, massör, med administration samt med kostrådgivning. Revisor 
är Kjell Hansson från revisionsbyrån Ernst & Young. 
 
Nedan visas en modell som beskriver ett passande organisationsschema för TR. 
 

 
 

 

  

Ägare & Styrelse

Administration

Reception 
Administration IT

Rehabilitering Träning

Gruppträning Gym

Tilläggstjänster

Kostrådgivning 
Massage    Fotvård 

Ergonomikonsultation   
Tester & utbildning 
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Personal 
 
Tjust Rehab AB har 26 anställda. En del av de anställda har uppgifter inom flera olika 
områden, 4 har uppgifter rörande administration, 3 är sjukgymnaster, 1 IT-ansvarig, samt 18 
som instruerar olika pass och kan hjälpa till vid den personliga träningen. Alla instruktörer har 
utbildning inom den träningsformen som de instruerar i. 
 
Nedan följer en förteckning över personalen och information om varje anställds 
arbetsuppgifter och anställningsform.   
 
Namn   Arbetsuppgifter Anställning 

Roger Pettersson   Ägare, VD 100% 

Åsa Pettersson   Ägare, Administration, Instruktör 100% 

        

Adéle Larsson   Instruktör TIM. 

Anna Bodjo   Instruktör TIM. 

Annette Lithagen   Administration/ Instruktör 85% 

Björn Lindros   Sjukgymnast Pappaledig 

Britt-Inger Kindstrand   Sjukgymnast 100% 

Camilla Hammarlund   Instruktör TIM. 

Catrin Bertilsson   Instruktör TIM. 

Catrine Hasselqvist 
 

Instruktör TIM. 

Elin Ekholm   Instruktör TIM. 

Fia Lindell   Instruktör TIM. 

Gitte Jonsson 
 

Instruktör TIM. 

Helena Söderström   Instruktör TIM. 

Jennie Dacke 
 

Sjukgymnast Mammaledig 

Jennie Landqvist   Instruktör TIM. 

Jonas Augustsson   Instruktör TIM. 

Leif Johansson   IT 50% 

Mia Söderström 
 

Fotvårdare 40% 

PG Jansson   Vaktmästare TIM. 

Sofia Solenback   Instruktör TIM. 

Stefan Johansson   Sjukgymnast 100% 

Stefan Karlsson   Administration 100% 

Stina Dahl   Instruktör TIM. 

Therese Johansson   Administration/ Instruktör 82,50% 

Therese Steinholtz   Instruktör TIM. 

Åsa Johansson   Administration/ Instruktör 82,50% 

Åsa Reimer   Instruktör TIM. 
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Kunder 
Tjust Rehab AB har funnits i Västervik i 20 år och har under dessa år byggt upp en stabil 
kundkrets. TR har idag många kunder och varje år ökar antalet medlemmar, något som märks 
då statistiken visar att inpasseringen av kunder på anläggningen har ökat för varje år. År 2002 
hade de en total inpassering av kunder på 15 981 med ett månadssnitt på 1 332. För 2009 låg 
dessa siffror på 71 824 för hela året respektive ett månadssnitt på 5 985. Under 2010 räknar 
TR med att siffrorna kommer att fortsätta att öka i takt med antalet medlemmar blir fler. 
 
TR har en bred målgrupp och erbjuder sina träningslokaler till alla över 14 år, vilket är 
minimiåldern för att bli medlem. Utöver det har TR mamma-barn-kurser för föräldrar med de 
minsta barnen samt danskurser för barn mellan åtta och tolv år. (2: www.tjustrehab.se) Den 
största åldersgruppen är medlemmarna mellan 41- 50 år, men även åldersgrupperna 31-40 år 
och 61+ utgör en stor del av kundantalet. Sett till åldersfördelningen mellan män och kvinnor 
är det flest kvinnor i gruppen 41-50 år, medan männen till största del är mellan 21- 40 år. 
 
Sista februari 2010 hade TR 1889 medlemmar med olika former av tecknade avtal och olika 
typer av betalsätt, vilket påverkar det pris som de betalar för medlemskapet. Till största del 
består medlemstantalet av de som TR kallar Medlem AG. Det är de kunderna som är 
årsmedlemmar och som betalar månadsvis med autogiro. Det finns de medlemmar, som även 
de är årsmedlemmar, men som istället betalar kontant. Kunderna kan välja mellan ytterligare 
tre typer av medlemskap. Det är medlemmarna som betalar något mindre och endast tränar på 
dagtid. Medlemmarna kan välja mellan att betala via autogiro eller kontant. Kunderna kan 
även välja att enbart teckna sig för en månad i taget, ett så kallat månadsmedlemskap. TR 
erbjuder kunderna att köpa klippkort vilket innebär ett kort som ger rätt att träna exempelvis 
10 gånger. Nedan följer en modell över fördelning av de 1889 kunderna februari 2010.  
 

  

Dagmedlem 
Kontant; 89

Dagmedlem AG; 141

Medlem AG; 715

Medlem Kontant; 
392

Månad; 104

Klippkort; 448
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Tjänster 

Kapitlet kommer ge dig en beskrivning av företagets utbud. För att du ska få en tydlig 

bild över vad det är företaget erbjuder kunderna kommer här en presentation av 

företagets samtliga tjänster. 

 

Utbud 
 

  Anläggningar 

Tjust Rehab AB erbjuder två anläggningar, huvudanläggningen som ligger på Edholmsgatan, 
strax utanför centrum, och en anläggning mitt i centrum belägen i Citygallerian. På 
huvudanläggningen kan man på en 1 750 kvm stor yta träna styrka, kondition, spinning samt 
olika typer av gruppträning. Anläggningen i centrum är 300 kvm stor och stod klar i mars 
2009 och erbjuder styrka - och konditionsträning. 

 Gym 

Under 2009 byttes alla maskiner ut. Huvudanläggningen på Edholmsgatan erbjuder en 
konditionsdel som bland annat har löpband, crosstrainers, roddar och spinningscyklar. Utöver 
detta erbjuder gymmet ett friviktsrum där det finns tillgång till hantlar, stänger och 
friviktsmaskiner. I cityanläggningen finns det även bland annat löpband, crosstrainers, och 
spinningscyklar, samt maskiner för styrketräning.  

 Gruppträning 

TR erbjuder olika typer av gruppträningspass. Några av dessa är Bodypump, Body Jam och 
Body Balance som är gruppträningspass med instruktörer som har licenser från Les Mills. Det 
går även att träna Boxpass, Core, Core cirkel, Step Up, Afro PowerDance, Cirkelbana, 
Seniorgympa, Easy Line, Mamma & barn gympa och olika typer och nivåer av spinningspass. 
För de som är lite yngre erbjuds Dance Kidz och Dance Teens, som är dansklasser för barn 
mellan 8-12 år. Gruppträningarna utförs i en stor sal på ca 220 kvm och för spinningspassen 
finns det en sal där det finns 30 stycken spinningscyklar. 

 Sjukgymnastik/ Rehab 

Den verksamhet som TR inom sjukgymnastik och rehabilitering är kopplad till landstinget 
och patienter med remisser kan därför komma och få hjälp av företaget. TR har tre 
legitimerade sjukgymnaster med lång erfarenhet och bred kompetens. De är behjälpliga vid 
rehabilitering av till exempel smärtproblem eller rehabilitering efter någon skada. 
Sjukgymnasterna gör en bedömning av vad som kan passa den enskilda patienten. 
Rehabiliteringen kan sedan ske i grupp eller individuellt. De olika behandlingsmetoderna som 
finns är akupunktur, medicinsk träning, mobilisering, manipulation, kognitiv beteende terapi, 
samtalsträning samt avspänning. För företag kan TR erbjuda arbetsplatsanpassad ergonomi. 
De kommer då ut till arbetsplatsen och gör en bedömning. De ger även utbildningar och 
föreläsningar inom området. Arbetet sker på uppdrag av företagshälsovården. 
Följande punkter innehåller tilläggstjänster som TR erbjuder, vilket innebär att de inte ingår i 
priset för de olika medlemskapen utan betalas var för sig. 
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 Kost och vikt 

Tanken är att de som använder sig av denna tjänst ska hitta motivation till att förändra sina 
kostvanor och förhoppningsvis komma igång med någon form av träning. Det är en 
individuell rådgivning med en kostrådgivare där matvanorna analyseras och en tidsplan tas 
fram för att kunna nå uppsatta mål.  
 Kostcoach finns att tillgå och hjälper till att analysera det personliga näringsintaget och 
ställer det i förhållande till den nuvarande träningsgraden och livsstilen. Ett program på 
sammanlagt 8 punkter genomförs som till exempel innehåller planering, genomförande och 
som sedan avslutas med en framtidsplan. 

 Personlig tränare 

De som vill ha hjälp med sin träning erbjuder TR personliga tränare. Den personliga tränaren 
kan hjälpa till med konditionsträning, funktionell styrketräning, styrkeprogramsutveckling, 
idrottsspecifik fysträning, hälsotester, kostråd samt övriga förändringar i livsstilen.  
 
 Fotvård 
Under våren 2010 har TR inrett nya lokaler i huvudanläggning på Edholmsgatan för att ha 
möjlighet att erbjuda kunder medicinsk fotvård. Verksamheten startade i maj och det är 
fortfarande för tidigt att uttala sig mer specifikt om denna del av verksamheten. 

 Tester och utbildning 

Det finns en rad olika tester som kan genomföras beroende på om du är med i en förening, 
kommer individuellt eller via företagshälsovården. Det finns tester för kondition, 
kroppssammansättning och blodtryck. 
 TR erbjuder olika typer av utbildningar inom hälsa och livsstil. Det finns många 
kostutbildningar i varierande längd och temaföreläsning om ”Arbete & Hälsa” för företag, där 

arbetsmiljö, livsstil och friskvård sammankopplas under 3- 4 timmar. 

 Bastu, solarium och massage 

Både på huvudanläggningen och på anläggningen i centrum erbjuder TR kunderna bastu och 
solarium. På Huvudanläggningen finns det tillgång till en massagestol och möjlighet till 
tidsbokning med massör 30, 40 eller 50 minuter. 
  



   

12 
 

Utbildning och utveckling 

I följande kapitel kommer en redogörelse för Tjust Rehab AB´s tankar kring utbildning 

och utveckling inom verksamheten. Det kommer att redogöras för de utvecklingar som 

har ägt rum samt de som är planerade inom den närmsta framtiden. 

 

Utbildning 
 
Tjust Rehab AB arbetar hela tiden med att ha bra instruktörer som är välutbildade och duktiga 
på det de gör. Om det är någon som skulle behöva en annan sorts utbildning och kompetens är 
det något som företaget för det mesta är positiva till att bekosta. Många i personalen bekräftar 
att de fått mycket stort stöd från ägarna, Roger och Åsa Pettersson, och att de utvecklats 
mycket under sin tid på TR. När det kommer in nya pass på schemat, som tidigare inte 
funnits, anställer TR en ny instruktör för passet eller låter en redan anställd instruktör utbilda 
sig för att få licens att instruera. 
 
Sjukgymnasterna som arbetar på TR har lång erfarenhet inom yrket och är kunniga. Det är ett 
område som inte förändrar sig så mycket men de är lyhörda för om det kommer nya 
behandlingsmetoder. TR vill erbjuda sina patienter de bästa tänkbara behandlingarna.  
 
Anette Lithagen, som är ansvarig för kostrådgivningsdelen inom verksamheten, har under 
sina år på TR erhållit en utbildning som innebär att hon numer är licensierad kostrådgivare. 
Anette Lithagen har stort ansvar och går utbildningar för att TR ska ha möjligheten att kunna 
satsa mer på kostrådgivningen inom verksamheten, och på så sätt bygga upp ett hållbart 
koncept. 
 

Utveckling 
 
Tjust Rehab AB har under de senaste åren utvecklats mycket, bland annat mycket på grund av 
flytten till de nya lokalerna. Den nya anläggningen var en utvecklingsmöjlighet som nu i 
efterhand visat sig vara ett bra val. Den senaste utvecklingen inom verksamheten är att de från 
och med maj 2010 även erbjuder medicinsk fotvård. TR har satsat mycket i flytten till de nya 
lokalerna så det finns inga direkta planer på ytterligare utveckling med nya inriktningar inom 
hälsa och friskvård. Det som de nu vill satsa på är att få en bra grund och arbeta med de 
relativt nya delarna inom verksamheten. TR med personal är noga med att poängtera att det är 
viktigt att hela tiden utvecklas och att det är en pågående process, men att det trots allt i vissa 
situationer kan vara bra att arbeta med det som finns, istället för att hela tiden utveckla nya 
saker. 
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Samarbeten 

Tjust Rehab AB har en rad olika samarbeten med olika parter. Samarbetena ser ut på 

lite olika sätt och har varit mer eller mindre kontinuerliga. Här kommer du få 

information om vad de olika samarbetena innebär för företaget och deras kunder. 

 

FRISK Respass och Klubb Sverige 
 

I nu läget har Tjust Rehab AB samarbete med två branschorganisationer som gör att kunderna 
har möjlighet att fortsätta träna regelbundet trots att de är på resande fot. 
 
FRISK Respass strävar efter att utveckla branschen och kvalitetssäkra de friskvårds-
anläggningar som är ansluta till dem. De kunder som de anslutna anläggningarna har, får 
möjligheten att träna kostnadsfritt på andra anslutna anläggningar runt om i Norden. För de 
anslutna företagen så innebär samarbetet att FRISK vill påverka dem i en positiv riktning och 
utvecklar kollektivavtal för de anställda. De driver även vissa politiska frågor kring till 
exempel osund konkurrens. (www.nordictravelpass.eu) 
 
Klubb Sverige verkar för att vara en affärspartner till företagen inom branschen. De 
förhandlar centralt med leverantörer och samarbetspartners för att kunna få de bästa priserna 
och förutsättningarna. Genom ett medlemskap med ISFRA (International Sport Facility 
Restaurant Association) kan de nu erbjuda sina medlemmar bättre priser på de tjänster och 
produkter som de erbjuder. För de kunder som är medlemmar på friskvårdsanläggningarna 
innebär det bland annat att de får ett Klubb Sverige- kort som gör att de får tillgång till andra 
friskvårdsanläggningar och på så sätt kan de fortsätta träna när de är ute och reser. 
(www.klubbsverige.se) 
 

Sensia Västervik AB 
 

Sensia är ett företagshälsovårdsföretag som arbetar med arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering 
och deras mål är att få friskare företag i Småland. De har många olika kompetensområden, där 
sjuksköterskor, läkare, ergonomer och beteendevetare är exempel på yrkeskategorier de har 
kopplade till sin verksamhet. (www.sensia.se) 
 Samarbetet mellan Sensia och Tjust Rehab AB startade sommaren 2008 genom att  
Roger Petterson blev delägare med 49 % i Sensia Västervik AB. Samarbetet gick ut på att 
Sensias företagssjuksköterskor var kopplade till verksamheten inom TR och fanns på plats i 
anläggningen. I nuläget finns det inga sjuksköterskor på plats i Västervik, utan de arbetar 
utifrån Sensia i Vimmerby men vid behov servas Sensias kunder på TR. 
 

Övriga samarbeten 
 

Utöver de större samarbetsavtalen, som vi har redogjort för ovan, har TR ett par mindre 
samarbeten. Dessa är Sahara Café, Centralhotellet, Team Sportia i Västervik och Technogym.  
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Marknadsplan 

I detta kapitel kommer Tjust Rehab AB´s omgivning att beskrivas. Företagets kunder, 

konkurrenter samt vilka strategier som används kommer att presenteras. I de olika 

delarna ingår det hur marknaden ser ut och hur TR har valt att positionera sig på 

marknaden. 

   

Kunder 
 
Som medlem hos Tjust Rehab AB kan kunden välja mellan en rad olika sätt att vara medlem. 
Kunden kan vara en helårsbetalande kund, dagmedlem, månadsmedlem eller köpa ett 
klippkort. De som har ett dagmedlemskap tränar endast mellan 06.00- 15.00. Det är ett val de 
gjort för att kunna locka den breda målgrupp som de vill nå ut till. Genom att det finns olika 
varianter av medlemskap hoppas TR på att alla ska kunna hitta en variant som passar deras 
träningsmönster. Det är till exempel något billigare att köpa ett dagmedlemskap och det kan 
passa de som inte vill gå på så många pass och som trivs när det inte är lika mycket folk på 
anläggningen. Under kapitlet företagsfakta, finns mer information om TR`s kunder, bland 
annat information om antalet och vilken åldersfördelning som finns bland kunderna. 
 

Marknadsstrategier 

Prissättning 
Tjust Rehab AB har valt att positionera genom att de har ett högre pris än vad de andra 
konkurrenterna har (se prisjämförelse i kapitlet konkurrenter). TR har däremot ett bredare 
utbud i jämförelse med de andra konkurrenterna. De vill att de kunder som är medlemmar hos 
dem ska känna att de får vad de betalar för och vill hela tiden kunna erbjuda det lilla extra. 
Det innebär till exempel att lokalerna alltid är rena och fräscha och att det kommer nya och 
spännande tjänster. 
 
Service 
Service är något som TR värderar högt och använder sig av som en av marknadsstrategierna 
för att kunna ge det lilla extra till kunden och därmed skilja sig från konkurrenterna. Som 
tidigare nämnts vill TR ligga i framkant när det kommer till service och vad de kan erbjuda. 
Det är viktigt att kunderna alltid känner sig välkomna och att de blir bemötta på ett trevligt 
sätt. Receptionen i huvudanläggningen är alltid bemannad under öppettiderna för att det ska 
finnas någon att fråga om det uppstår problem. I anläggningen i centrum har TR ingen 
reception och ingen närvarande personal, men det ska inte vara svårt att få kontakt med 
personalen på huvudanläggningen om problem skulle uppstå. 
 
TR strävar efter att kunderna ska känna att personalen är där för deras skull och att deras 
arbete syftar till att tillfredsställa kunderna. För att underlätta för kunderna erbjuder TR till 
exempel tjänsten att kunderna på ett enkelt och smidigt sätt kan boka pass via internet. 



   

15 
 

Hemsidan är något som TR håller på att arbeta med, men redan i nuläget är den informativ 
och gör att kunderna lätt kan söka upp vad som händer på TR.  De strävar efter att hela tiden 
uppdatera den och att kunderna ska känna att det är kul och spännande att besöka hemsidan. 
 
Marknadsföring 
TR, som har funnits i snart 20 år, är enligt ägarna och personalen själva, välkänt i Västervik. 
Det gör att TR inte behöver arbeta lika mycket med marknadsföring, vilket det kanske skulle 
behövt göra om det var en relativt ny friskvårdsanläggning. TR´s främsta marknadsförings-
strategi är mun-till-mun-metoden. Genom att alltid leverera det bästa till kunderna så kan 
ryktet sprida sig om att TR är bra och duktiga på sin sak.  
 
Trots att TR är välkända i Västervik och att mun-till-mun-metoden fungerar bra, vill de ändå 
synas utåt. De gör det med hjälp av olika lokaltidningar, sponsring, tv-reklam i matvaruaffärer 
samt att de ger ut stipendier. TR vill bli sedda i de miljöer och sammanhang som passar bra 
ihop med deras verksamhet. I maj månad medverkar de i Gränsö Wellness, en hälsomässa 
med inriktning mot hälsa, motion, spa och friskvård (www.granso.se). 

Konkurrerande företag 

Föreningslivet i Västervik 
 
Efter de intervjuer som vi haft med Roger Pettersson och Åsa Pettersson framkommer det att 
föreningslivet i Västervik är en konkurrerande faktor för TR. Föreningslivet är starkt etablerat 
och det finns många olika föreningar inom de flesta idrotter (www.vastervik.se). Trots att det 
är en konkurrerande faktor anser både Roger och Åsa Pettersson att föreningslivet är bra och 
Tjust Rehab AB stöttar och sponsrar en del idrottsföreningar. 
 
Träningsvärk1 
Träningsvärk1 har funnits sedan 2003 och är en ideell förening som erbjuder 
gruppträningspass i en centralt belägen lokal. De erbjuder många olika pass bland annat Step, 
Core och Body Pump. De har en licensierad kostrådgivare som kan ge råd i kosthållning för 
olika ändamål. Både privatpersoner, företag och föreningar erbjuds olika lösningar för 
träning. På beställning kan privata träningspass genomföras för till exempel en personalgrupp 
eller ett kompisgäng. Eftersom Träningsvärk1 är en ideell förening kan de hålla relativt låga 
priser men för att få träna där krävs det ett medlemskap i föreningen, vilket innebär en extra 
kostnad. Öppettiderna är något begränsade och de har endast pass på kvällstid. Träningsvärk1 
erbjuder inga övriga träningsformer som till exempel träning med fria vikter. 
(www.traningsvark1.se)  
 
 
Månadskort Vuxen:  250 Kr 
Halvårskort Vuxen:  1 200 Kr  

Källa: www.traningsvark1.se 
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ACTIC (före detta Nautilus) 
I Västervik driver kommunen en simhall och där finns även möjlighet till styrketräning. Det 
är ACTIC som står för styrketräningsdelen och när kunderna köper ett träningskort hos 
ACTIC får de även tillgång till simhallen. Gymmet erbjuder möjligheter till att träna styrka 
och kondition och har många varierande maskiner. Öppettiderna är generösa och det finns 
tillgång till bastu och solarium. ACTIC erbjuder däremot ingen form av gruppträning. 
(www.nautilusgym.com) 
 
Halvårskort:   2100 Kr 
Årskort Vuxen:  2900 Kr 

Källa: www. nautilusgym.com 

 

Atletklubben 
Atletklubben är en träningsanläggning som erbjuder konditionsträning, styrketräning och 
Squash. Atletklubben har många olika maskiner och det finns möjlighet att träna med fria 
vikter. Det finns två Squashbanor som kan användas både av medlemmar och av 
ickemedlemmar. De erbjuder träning med personliga tränare, solarium och har bra öppettider, 
men de har ingen form av gruppträning. (www.atletklubben.se) 
 
Medlemskort:  200 Kr 
Halvårskort:   900 Kr 
Helårskort:   1 400 Kr  

Källa: www.atletklubben.se 
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Konkurrensjämförelse 

Vi har gjort en modell över de delar som de olika friskvårdsanläggningarna erbjuder sina 
kunder. Grunden till modellen är hämtad ur boken Marknadsplanen (2005), men är sedan 
omgjord för att passa Tjust Rehab AB och dess konkurrenters verksamheter. Tanken är att det 
på ett enkelt och överskådligt sätt ska kunna jämföras och på så sätt ska läsaren kunna urskilja 
likheter och olikheter mellan dem. Vi har valt att i den här analysen använda oss av ett 
kundperspektiv och därför tar vi endast upp de delar som en kund är intresserad av i valet av 
friskvårdsanläggning. 

   
  Konkurrenter   

Variabler TR´s egenskaper   Atletklubben Träningsvärk1 ACTIC 

Utbud Gruppträning   Styrka Gruppträning Styrka 

  Styrka   Kondition   Konditionsträning 

  Konditionsträning         

  Rehab         

Priser           

Helår 4 200   1 400 x 2 900 

Halvår 2 940   900 1 200 2 100 

Öppettider 
Måndag- Torsdag 07.00- 
21.00   

Må- Fr 08.00- 
20.00 Har öppet när 

Måndag 12.00- 
21.00 

  Fredag 07.00- 19.00 
 

Lördag 10.00- 
14.00 de har pass Ti- To 06.30- 21.00 

  Lördag 10.00- 14.00 
 

Söndag 14.00-
18.00 Ca 16.30- 21.01 Fredag 08.00- 19.30 

  Söndag 14.00- 19.00 
 

    Lördag 08.00- 15.30 

          
Söndag 09.00- 
14.30 

Tillägstjänster Bastu Föreläsningar Café Privata pass Bad 

  Solarium Café Squash   Bastu 

  Fotvård Tester Solarium   Solarium 

  Kostrådgivning Massage       

  Privata pass         
Källa: Andberg & Eliasson, 2005 

 
Utbud: Beroende på vilket önskemål kunderna har kan de vända sig till olika anläggningar. 
TR är den friskvårdsanläggning som erbjuder flest träningsformer. Kunder som endast är 
intresserade av gruppträning kan vända sig till Träningsvärk1 och de kunder som vill träna 
mycket styrketräning kan istället vända sig till Atletklubben.   
 
Priser: Priserna skiljer sig något åt mellan de olika friskvårdsanläggningarna. TR är dyrast, 
men å andra sidan får kunden ett större utbud av olika träningsformer. Lägst pris har 
Atletklubben men erbjuder endast konditions- och styrketräning. Träningsvärk1 som endast 
har gruppträning har halva priset på sitt årskort i jämförelse med de andra anläggningarna, 
men det är bara ett alternativ för de som vill träna gruppträning.  
 
Öppettider: TR, Atletklubben och ACTIC har liknande öppettider, hela dagar men mer 
begränsat under helgerna. Det är Träningsvärk1 som skiljer sig från de andra med att enbart 
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ha öppet kvällstid och eftersom de enbart erbjuder gruppträning har de endast öppet under de 
tider då det finns pass på schemat. 
 

Tilläggstjänster: Genom att studera modellen ovan kan det utläsas att TR erbjuder mycket 
utöver de olika träningsformerna. Fotvård, massage och kostrådgivning är exempel på tjänster 
som inte finns på de andra anläggningarna. ACTIC skiljer sig från mängden genom att de 
erbjuder sina kunder att bada i den kommunala simhallen. Atletklubben däremot erbjuder 
Squash, både till medlemmar och till ickemedlemmar. Träningsvärk1 och TR har en 
tilläggstjänst vilket innebär att kunden kan beställa ett privat pass då kunden själv bestämmer 
vilka som ska vara med. Det kan göras av såväl företag som av kompisgäng. 

Trender 

Inom träningsbranschen finns det vissa tecken som tyder på hur och när människor tränar går 
i trender och säsongsvariationer. Personalen på Tjust Rehab AB vittnar om att det finns 
månader då det är fler kunder som tränar och då det även tecknas fler nya kunder, i jämförelse 
med andra månader. Det är fler som tränar under vintermånaderna medan antalet kunder inne 
på anläggningen sjunker under sommaren. December är en månad då antalet kunder minskar 
för att sedan öka igen under januari och fram till mars. Antalet kunder minskar under vissa 
månader är något som många träningsanläggningar är medvetna om och det är inte något 
specifik just för TR. Det är bra att TR är medvetna om det så att de kan vara beredda på att 
använda sig lite mer av marknadsförning de månader då antalet sjunker men även utnyttja det 
stora medlemsantalet under de resterande månaderna. Ändra antalet pass beroende på säsong 
är ytterligare ett sätt att möta säsongsvariationerna på. När antalet är stort är det många som 
rör sig i lokalerna och eftersom TR till stor del använder sig av mun-till-mun-metoden som 
marknadsförningsmetod är det viktigt att kunderna får en positiv blid av verksamheten och på 
så sätt sprider det vidare till vänner och bekanta.    
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Analys av styrkor och svagheter samt möjligheter och hot 

För alla företag finns det faktorer som kan ses som styrkor och svagheter samt hot och 

möjligheter.  I följande kapitel kommer det att tas upp vilka dessa faktorer är samt 

analysera dem för Tjust Rehab AB. 

 

SWOT-analys 

 
Styrkor Svagheter 

 Gott rykte bland kunderna  Svårt att påverka rehabiliteringsdelen 
 Lång tradition i Västervik  Få infallsvinklar/perspektiv i styrelsen 
 Erfaren personal  Svårt att nå okunniga kunder 
 Årets företag 2007  
 Vänder sig till bred målgrupp  
 Bra placeringar  
 Satsar på utbildningar & utveckling  
 Kommunicera med kunderna  

  
  

Möjligheter Hot 
 Inne med träning & hälsa  Föränderlig bransch 
 Nyligen börjat med fotvård  Dyrare än konkurrenterna 
 Ska utvecklas inom områdena för 

personlig träning & kostrådgivning 
 Kunderna påverkas till viss del av 

trender inom samhället 
  

  
  
  
  

 
 
Styrkor: En viktig styrka som TR har är dess långa erfarenhet på marknaden. Det i sin tur 
leder till att de har lyckats bygga upp goda kundrelationer och skaffa sig erfaren personal som 
TR väljer att satsa mycket på. Företaget har även satsat mycket de senaste åren på att 
expandera verksamheten, vilket gör att de idag erbjuder två anläggningar med centrala och 
bra placeringar. En annan styrka som TR har är att de 2007 vann pris för årets företag i 
Västervik.  
 
Svagheter: På grund av att rehabiliteringsdelen är styrd från landstinget har TR svårt att 
påverka den och känner i dagsläget därför inte att de har någon möjlighet att lägga ner tid och 
resurser på den delen. En annan svaghet som företaget har är att ägarna och de övriga som 
ingår i styrelsen, är personer som varit involverade i företaget sedan starten.  
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Det leder till att företaget har få infallsvinklar och inte så många olika perspektiv i besluts-
fattandet, vilket kan vara en nackdel. När det gäller nya eller okunniga kunder kan det ses som 
en svårighet att komma i kontakt och nå dessa, i syfte att kunna hjälpa till, för att öka 
säkerheten och kvalitén i deras träning. Träningen som utförs på ett säkert sätt är ett av målen 
som TR har i sin verksamhet. 
 
Möjligheter: En betydlig del av de möjligheter som företaget har beror på att det är modernt 
och aktuellt att intressera sig för träning, hälsa och friskvård. Marknaden som företaget 
befinner sig på är högst aktuell och utvecklingsmöjligheterna är närmast oändliga. TR tar vara 
på dessa möjligheter och har nyligen utökat sitt sortiment genom att börja med medicinsk 
fotvård. Ett annat steg i utvecklingen är att TR ska satsa mer på områdena inom den 
personliga träningen och kostrådgivningen.  
 
Hot: Under möjligheter redogjordes för att tränings- och hälsobranschen är modernt och 
aktuell just nu, men det innebär även att branschen är väldigt föränderlig. Den utvecklas 
ständigt och det dyker upp nya tjänster samtidigt som andra förkastas på marknaden. Det 
hänger ihop med de hot som innebär att kunderna är lyhörda för trender och förändringar 
inom branschen. För att hänga med så gott det går och undvika dessa hot är det därför viktigt 
att TR följer med i utvecklingen och med jämna mellanrum ser över och uppdatera sitt utbud.  
En faktor som till viss del kan ses som ett hot är att TR är dyrare och har en högre prissättning 
än konkurrenterna. Anledningen till att det endast delvis ses som ett hot är på grund av att det 
är ett medvetet val som TR gjort och att det är en del i deras positionering på marknaden. 

Konkurrensmedelsmix  

Fyra P-modellen:  
 

 Produkt  

Hos Tjust Rehab AB består utbudet av tjänster. De erbjuder ett brett utbud inom området för 
rehabilitering, träning och hälsa. Förutom att erbjuda ett stort utbud är det för TR viktigt att de 
erbjuder tjänster som kan utföras med stor säkerhet och hög kvalitet. Säkerhet uppnås genom 
att företaget satsar på att ha en duktig och utbildad personal. De maskiner och redskap som 
TR använder sig av i de olika tränings- och rehabiliteringsformerna är av hög kvalitet. 
 
 Pris  

Prissättningen som TR har ligger lite i överkant jämfört med konkurrenterna i Västervik, men 
det är på grund av valet de gjort i samband med sin positionering. TR erbjuder ett stort utbud, 
med hög kvalitet och utbildad personal vilket innebär högre kostnader. Målet är inte att vara 
ett lågprisgym utan de satsar istället på att vara moderna och hålla hög standard. 
Jämförelsevis med liknande träningsanläggningar i Sverige så är TR inte speciellt dyra, utan 
många av de träningsanläggningar runt om i Sverige, som kan jämföras med TR´s utbud, tar 
ett minst lika högt pris för ett medlemskap. Till exempel ligger SATS och Wellness Studio på 
ett liknande prisläge, eller högre, för ett liknande medlemskap. (www.wellnesstudio.se) 
(www.sats.com) 
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 Plats 

TR är belägna på två platser i Västervik, på grund av de två anläggningarna, som dock 
erbjuder lite olika tjänster. Huvudanläggningen, som är störst, har det största utbudet och 
erbjuder i princip alla de tjänster som företaget erbjuder och är belägen strax utanför centrum. 
Det som anläggningen saknar är den service som innebär att kunderna har tillgång till 
anläggningen dygnet runt, som cityanläggningen däremot erbjuder. Cityanläggningen ligger i 
centrum, men erbjuder istället enbart individuell träning, konditions- och styrketräning med 
hjälp av maskiner. Båda anläggningarna är lättillgängliga och båda erbjuder parkering i 
anslutning till lokalerna.  
 
 Promotion 

Det viktigaste och betydelsefullaste sättet som TR marknadsför sig på är genom nöjda kunder. 
Begreppet ”mun-till-mun” innebär att nöjda och tillfredställda kunder sprider sina positiva 

upplevelser vidare, till exempelvis till släktingar och vänner, som i sin tur blir kunder till 
företaget. Ett sätt som de använder sina kunder till att komma i kontakt med nya är genom att 
ibland dela ut gratis träningsbiljetter till kunderna som de kan ge till en vän eller 
familjemedlem. TR har de senaste åren haft en ständig tillströmning av nya kunder och har 
inte ansett sig ha behovet av att lägga ner tid och resurser på marknadsföring, vilket ofta är 
kostsamt. I nuläget anser företaget att det är viktigare att vårda de kunder TR har, istället för 
att försöka skaffa fler kunder. Trots det syns företaget på en hel del olika sätt. TR annonserar 
via medier bland annat genom att synas på reklam-tv i flera av Västerviks mataffärer och 
genom att de har ett abonnemangsavtal med den lokala tidningen Utkik. Utkik är en tidning 
som kommer ut till alla Västerviks hushåll fyra gånger/ år och innehåller annonser och 
reportage om olika aktuella lokala händelser (www.vastervik.se). TR har en hemsida som är 
ett viktigt verktyg för att synas och kommunicera med både befintliga och nya kunder. 
Förutom att kunderna kan boka sig på passen genom hemsidan så uppdatera de den i samband 
med nyheter av olika slag. Hemsidan är något som de ska satsa mer på och bli bättre på att 
uppdatera.     
 
Ett sätt som TR syns på, och som inte bara är positivt för företaget, är genom de föreningar 
som det sponsrar. Förutom alla de lokala föreningar som det varje år är med och sponsrar så 
ger det även ut stipendier till någon person inom föreningslivet som det tycker ha gjort tillfört 
något extra.  
 

 Personal 

Eftersom personalen i många fall, och framförallt när det handlar om tjänsteföretag, är en 
viktig resurs har vi valt att ta med det femte P:t i vår modell för TR´s konkurrensmedelsmix.  
För TR och den verksamhet som de bedriver är personalen en viktig resurs och personalen 
arbetar för kunderna och gör vad det kan för att erbjuda kunderna hög kvalitet och uppnå hög 
kundtillfredsställelse. För de anställda som arbetar i receptionen är målet att kunderna ska 
känna sig välkomna när de kommer till anläggningen och att de finns på plats för att kunna 
svara på frågor och andra funderingar som kunderna har.  
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Sjukgymnasterna är legitimerade och har lång erfarenhet som ger hög kvalitet på 
rehabiliterings- och behandlingsarbetet. Alla instruktörerna som arbetar inom träningsdelen, 
både för individuell- och gruppträning, är utbildade inom de områdena som de instruerar.  
 
Många av de instruktörerna som arbetar på TR har också varit där i många år och har en lång 
erfarenhet och god kännedom inom det de instruera i. Inom företaget är det viktigt att alla i 
personalen känner sig delaktiga och att de strävar efter att stötta och hjälpa varandra så gott de 
kan. För kundernas del är det viktigt att personalen är rätt utbildade för att öka säkerheten i 
träningen samt att de är trevliga och tillmötesgående så att kunderna känner sig välkomna och 
uppskattade. 
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Ekonomisk analys 

I detta kapitel kommer viktiga och relevanta nyckeltal för Tjust Rehab AB att 

redovisas. Den ekonomiska analysen är en viktig del i affärsplanen och den används 

som underlag för både den interna styrningen och som en viktig informationskälla till 

dig som företagets intressent. 

 

Omsättning och resultat 
 
Nedan presenteras Tjust Rehab AB´s nettoomsättning för de fyra senaste räkenskapsåren, 
avrundat till hela tusental, samt den procentuella ökningen mellan åren.  
 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

5 886 000 Kr 7 246 000 Kr 8 205 000 Kr 8 561 000 Kr 

 23,1 % 13,2 % 4, 5 % 
    Källa: Tjust Rehab AB Årsredovisningar för motsvarande räkenskapsår  

  
Vi har valt att redovisa årets resultat för TR´s senaste fyra räkenskapsår för att kunna ställa 
nyckeltalet vinstmarginal i relation till något. Vi väljer även att ta med det för att vi anser att 
det är ett tydligt och enkelt sätt att se företagets resultat och om de går med vinst.  
 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

353 305 Kr 279 048 Kr 525 773 Kr 543 061 Kr 
Källa: Tjust Rehab AB Årsredovisningar för motsvarande räkenskapsår  

 

Räntabilitet 
 
Räntabiliteten är beräknad både för det totala kapitalet och för det egna kapitalet för TR, för 
att få en tydligare bild av lönsamheten. Båda beräkningarna är med eftersom räntabiliteten på 
det totala kapitalet ger den tydligaste bilden av hela företagets lönsamhet medan räntabiliteten 
på det egna kapitalet är mest intressant utifrån ett företagsperspektiv. 
 
Till skillnad mot många av de andra nyckeltalen finns det inga direkta riktlinjer eller generella 
nivåer för vad räntabiliteten bör ligga på, utan räntabiliteten har sitt främsta 
användningsområde i jämförelse, både med andra liknande företag och mellan olika 
räkenskapsår inom företaget. Därför är beräkningarna gjorda både för det totala och det egna 
kapitalet för de fyra senaste räkenskapsåren. Det blir då enklare att jämföra och bilda sig en 
rättvisare uppfattning om deras utveckling. 
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Räntabilitet på totalt kapital = Resultat efter finansiella poster / Totalt Kapital 
 

2005/2006: 652 394 / 1 865 235 = 0,35 
2006/2007: 520 618 / 2 575 789 = 0,202  

2007/2008: 1 056 289 / 3 312 630 = 0,318 
2008/2009: 1 401 989 / 5 807 055 = 0,2414 

 
Räntabilitet på totalt kapital 2005/2006 = 35,0 % 
Räntabilitet på totalt kapital 2006/2007 = 20,2 % 
Räntabilitet på totalt kapital 2007/2008 = 31,8 % 
Räntabilitet på totalt kapital 2008/2009 = 24,2 % 

 

Räntabilitet på eget kapital = Resultat efter finansiella poster / (Eget kapital + 70 % av 
obeskattade reserver) 

 
2005/2006: 652 394 / 1 224 469 = 0,532 
2006/2007: 520 618 / 1 510 980 = 0,344 

2007/2008: 1 056 289 / 1 998 874 = 0,528 
2008/2009: 1 401 989 / 2 688 374 = 0,521 

 
Räntabilitet på eget kapital 2005/2006 = 53,3 % 
Räntabilitet på eget kapital 2006/2007 = 34,4 % 
Räntabilitet på eget kapital 2007/2008 = 52,8 % 
Räntabilitet på eget kapital 2008/2009 = 52,2 % 

 
Källa: Uppgifterna är hämtade ur årsredovisningarna för räkenskapsåren 2005/2006 och 2008/2009 

 
När vi studerar räntabiliteten för det totala kapitalet under de fyra räkenskapsåren kan vi 
urskilja att den legat på en nivå mellan 20-35 %. Med bakgrund av de vanligaste faktorerna 
som ligger bakom förändringar i räntabiliteten, som vi tidigare nämnt, så anser vi att det finns 
en tydlig koppling mellan den lägre räntabiliteten för åren 06/07 och 08/09. Under de åren 
hade TR betydligt större investeringar, jämfört med de övriga åren. Förutom det har det inte 
inträffat några större händelser i ekonomin som har påverkat utfallet av räntabiliteten. 
 
När det kommer till räntabiliteten för det egna kapitalet kan vi även här se tydliga kopplingar 
mellan de förändringar som har skett och de faktorerna, som påverkar nyckeltalets utfall. 
Förändringar i räntabiliteten för det totala kapitalet är en av de faktorer som påverkar, vilket 
vi också kan urskilja för TR. Det år då räntabiliteten för det totala kapitalet var som lägst, 
06/07, var även det år som räntabiliteten för det egna kapitalet var som lägst. En annan 
omständighet som påverkar utfallet av räntabiliteten för det egna kapitalet är finansieringens 
fördelning, hur stor del som är eget kapital respektive lånat kapital. Vi kan se att för tre av 
räkenskapsåren ligger räntabiliteten för det egna kapitalet på cirka 53 %. Det är enbart för året 
06/07 som räntabiliteten skiljer sig då den ligger på den betydligt lägre nivån på cirka 34 %.  
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Nettoomsättning 
8 560 701 kr 

Personalkostnader 
4 267 427 kr 

Övriga rörelseintäkter 
560 274 kr 

Handelsvaror 
424 843 kr 

Externa kostnader 
2 130 192 kr 

Rörelsens resultat + 
Finansiella intäkter 

1 401 988 kr 
 

Materiella 
anläggningstillgångar 

3 348 163 kr 
 

Avskrivningar 
927 238 kr 

Anläggningstillgångar 
3 744 163 kr 

Rörelsens intäkter 
9 120 974 kr 

Finansiella intäkter 
30 714 kr 

Rörelsens kostnader 
7 749 700 kr 

Omsättningstillgångar 
2 062 892 kr 

Vinstmarginal 
15,4 % 

Rörelsens intäkter 
9 120 974 kr Räntabilitet 

på totalt kapital 
24,1 % 

Varulager 
112 811 kr 

Finansiella 
anläggningstillgångar 

260 000 kr 

Kassa & Bank 
898 043 kr 

Kortsiktiga placeringar 
316 200 kr 

Fodringar 
735 838 kr 

Kapitalomsätt- 
ningshastighet 

1.57 ggr. 
 

Rörelsens intäkter 
9 120 074 kr 

Totalt kapital 
5 807 055 kr 

DuPont-modell 

Nedan har vi utformat en DuPont-modell för Tjust Rehab AB räkenskapsåret 2008/2009. I 
denna visas det på ett tydligt sätt hur de olika posterna i verksamhetens ekonomi hänger 
samman och påverkar varandra. 
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Soliditet  
Soliditet = Eget kapital / Totalt kapital 

 
2005/2006: 821 244 / 1 865 235 = 0,44 

2008/2009: 1 534 126 / 5 807 055 = 0,264 
 

Soliditet 2005/2006 = 44 % 
Soliditet 2008/2009 = 26,4 % 

 
Källa: Uppgifterna är hämtade ur årsredovisningarna för räkenskapsåren 2005/2006 och 2008/2009 

 
Soliditeten bör generellt ligga på omkring 30 %. Utifrån de två år som beräkningar gjorts, går 
det att utläsa att soliditeten har försämrats under de senaste fyra åren. Eftersom soliditeten 
visar betalningsförmågan på längre sikt innebär det att TR idag har mindre eget kapital i 
förhållande till det totala kapitalet. Det beror till stor del på att de har investerat mycket under 
de senaste åren och till viss del finansierat det genom lånat kapital. Trots att företaget har tagit 
lån för att kunna investera och expandera verksamheten har TR fortfarande en soliditet som 
når upp till en godkänd nivå. 
 

Kassalikviditet 
 

Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar – varulager) / kortfristiga skulder 
 

2005/2006: 1 054 704 / 467 957 = 2,254 
2008/2009: 1 950 081 / 1 424 008 = 1,369 

 
Kassalikviditet 2005/2006 = 225,4 % 
Kassalikviditet 2008/2009 = 136,9 % 

 
Källa: Uppgifterna är hämtade ur årsredovisningarna för räkenskapsåren 2005/2006 och 2008/2009 

 
Även kassalikviditeten har försämrats under de fyra senaste åren. Det beror på att de 
kortfristiga skulderna har ökat med ca 600 000 kronor. Under åren har samtliga poster som 
ingår i ekvationen ökat men att skulderna har ökat i en högre grad, vilket gör att 
kassalikviditeten har försämrats. Kassalikviditeten för TR är trots det fortfarande god 
eftersom den bör ligga på en nivå mellan 100-200 %.  
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Vinstmarginal  
 
Vinstmarginalen är här inte beräknad på samma sätt som i DuPont-modell och därför skiljer 
sig även procentsatsen. I DuPont-modellen har resultat efter finansiella poster använts i 
relation till rörelsen intäkter.  

 

Vinstmarginal = Resultat före finansiella poster / Nettoomsättningen  
 

2005/ 2006: 642 968 / 5 621 946 = 0,114 
2008/2009: 1 371 275 / 8 560 701 = 16,02 

 
Vinstmarginal 2005/2006 = 11,4 % 
Vinstmarginal 2008/2009 = 16,02 % 

 
Källa: Uppgifterna är hämtade ur årsredovisningarna för räkenskapsåren 2005/2006 och 2008/2009 

 
TR har en vinstmarginal som de kan vara nöjda med och det är bra för företaget att 
vinstmarginalen har ökat jämfört med det andra räkenskapsåret som beräkningar gjorts för. 
Det är ett tecken på att TR har lyckats hålla kunderna nöjda samt att de gjort lyckade 
investeringar. Om de lyckas att hålla vinstmarginalen kvar på 16 % så är det bra. 
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Ekonomisk prognos 

Vi anser att TR har en god och stabil ekonomi, vilket gör att vi inte tror att det kommer uppstå 
några större problem den närmsta framtiden. Med den soliditet som TR hade under det 
senaste räkenskapsåret anser vi inte att det finns något som tyder på att problem kommer att 
uppstå. TR har under de senaste åren gjort viktiga investeringar, till exempel att de har bytt ut 
all utrustning i gymmet och öppnat den nya anläggningen i centrum. Det gjorde att deras 
soliditet sjönk något på grund av att deras lån hos kreditgivaren ökade. Vi ser inga problem 
med att TR under en snar framtid ska ha möjlighet att återbetala dessa lån eftersom de har en 
stabil kundgrupp och siffror har visat att medlemsantalet ökar. Det finns heller ingen större 
investering i åtanke hos ägarna i nuläget. 
 
Fortsätter TR med de mål och strategier som de har så anser vi att de kommer fortsätta att ha 
en god ekonomisk utveckling. Överlag är nyckeltalen goda över de åren som vi jämfört. För 
de åren som vi kan se att ett nyckeltal är något sämre än föregående år, ser vi ett tydligt 
samband med de strategiska val som TR gjort under det året. Exempel på det är till exempel 
det året då de flyttade till den nya anläggningen på Edholmsgatan.  
 
Vi tror inte att det under de närmaste åren skulle svänga i trenderna och göra hälsa och 
friskvård omodernt, vilket gör att TR´s koncept håller även på lång sikt. Det vi ser som ett hot 
är i fall det skulle komma någon ny och stor konkurrent, till exempel Friskis & Svettis. Om 
några av de konkurrenterna som finns idag väljer att utöka sitt utbud kan de hota TR´s 
verksamhet. TR kan komma att behöva konkurrera i större utsträckning om kunderna. Det är 
en anledning som gör att vi anser att det är viktigt att TR fortsätter följa de trender som finns 
så att de hela tiden lockar till sig nya kunder samt vårdar den goda kundrelationen som TR i 
dagsläget har. 

  



   

29 
 

Strategier 

”Strategin kan enligt den uttolkande modellen definieras som vägledande metaforer 

eller referensramar som gör det möjligt för organisationens medlemmar att förstå 

organisationen och dess omgivningar. Därmed motiveras medlemmarna att uppfatta 

och handla på sådana sätt som förmodas ge positiva resultat för organisationen.” 
(Alvesson, 2009. sid 103) 
 
 
Ovan presenteras en definition på strategier som stämmer bra in på Tjust Rehab AB och dess 
verksamhet. Enligt definitionen är strategier till för att organisationens anställda, som i det här 
fallet är personalen, ska förstå verksamheten och dess omgivning. Personalen är den 
viktigaste resursen i verksamheten och det är deras erfarenhet, kunskap och engagemang som 
ligger bakom det arbete som verksamheten tillsammans utför. TR har idag en duktig och väl 
fungerande personalstyrka, men upprättandet av denna affärsplan är ytterligare ett steg i 
riktningen mot en mer medveten och sammansvetsad personal. Det innebär att en del av syftet 
med affärsplanen är att personalen bättre ska förstå företagets mål och visioner med den 
verksamhet som det har.  
 
Tidigare har det förklarats på vilket sätt som SWOT-analysen kan vara en grund till 
utformandet av ett företags strategier.  Det i sin tur innebär att företaget utnyttjar de faktorer 
som framkommit som styrkor och möjligheter, respektive svagheter och hot i analysen. TR 
har hittills inte haft några specifika definitioner för sina mål och visioner, men deras strävan 
har varit att bli ett heltäckande friskvårdsföretag, som erbjuder ett brett sortiment i fräscha 
lokaler. Det har heller inte funnits några tydliga strategier för hur personalen tillsammans ska 
arbeta för att nå detta. Det finns tydliga samband mellan faktorerna i SWOT-analysen och hur 
TR arbetar idag. En av de viktigaste styrkorna som företaget har är att de har ett gott rykte 
bland kunderna, vilket de använder som marknadsföring och för att locka nya kunder. Istället 
för att lägga ner resurser på dyr marknadsföring, använder TR av nöjda kunder genom ”mun-
till-mun-metoden”. En av de styrkor som TR använder sig av är sin erfarna personal, som 
genom sin erfarenhet och sina kunskaper kan erbjuda kunderna ett stort utbud och som 
innebär säker träning med hög kvalitet. Nu kan TR erbjuda två anläggningar vilket ytterligare 
är ett steg i riktningen att bli ett heltäckande friskvårdsföretag i Västervik. 
 
Utifrån de faktorer som nämns som möjligheter och som marknaden och branschen erbjuder 
finns ett samband till de strategier som TR använder sig av. Det är en föränderlig bransch och 
just nu är det väldigt aktuellt att intressera sig för träning och hälsa, vilket företaget utnyttjar 
genom att uppdatera och utveckla sitt utbud. Det senaste i detta arbete är bland annat att 
utarbeta kostrådgivningen och den personliga träningen.  
 
Det är viktigt att företaget är öppna och uppmärksammade på de svagheter och hot som 
verksamheten står inför. I arbetet som TR utför finns det till viss del ett samband med de 
negativa faktorerna som SWOT-analysen har visat på, och att det här finns utrymme för 
förbättringar. Flera av de faktorer som finns under hot, till exempel att det är en föränderlig 
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bransch och att kunderna till viss del påverkas av trender, har en nära koppling till de 
möjligheter de har och dessa anser vi att de är bra på att uppmärksamma. När det kommer till 
de svagheter som finns inom företaget finns det anledning att ha dem i åtanke i arbetet med att 
uppdatera strategierna. Rehabiliteringsdelen har TR svårt för att påverka eftersom den är 
reglerad och därför läggs inte någon större vikt på den. De två andra svagheterna som bör 
uppmärksammas är att de har få infallsvinklar samt svårt att nå okunniga kunder. Det är i 
många sammanhang en nackdel att inte få in fler perspektiv och infallsvinklar när 
verksamheten står inför olika förändringar och när beslut ska fattas. Personalen tycker att det 
är svårt att komma åt nya och ibland okunniga kunder är en viktig faktor som TR bör ha i 
åtanke eftersom säkerheten är en så viktig del. 
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Affärsidé 
Tjust Rehab AB är företaget som inspirerar 

och erbjuder kunderna det mesta inom 

träning, friskvård och hälsa. Med generösa 

öppettider, trevlig och kunnig personal, 

brett sortiment och fräscha lokaler ska det 

finnas något som passar alla. 

 

Övergripande mål 
 Vårda kundrelationerna 

 En sammansvetsad personalstyrka 

 Ha ett uppdaterat utbud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Omsättning 
05/06 06/07 07/08 08/09 

5 886 Mkr 7 246 Mkr 8 205 Mkr 8 561 Mkr 

Räntabilitet i % 
 

 

 

Kärnvärden 
 Hög och säker kvalité på träningen 

 Trevlig och inbjudande atmosfär 

 Alla ska känna sig välkomna 

 

Styrkefaktorer 
 Erfaren personal 

 Lång tradition i Västervik 

 Gott rykte bland kunderna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat 
05/06 06/07 07/08 08/09 

353 305 Kr 279 048 Kr 525 773 Kr 543 061 Kr 

Soliditet i %

  

Huvudinriktning 
Att erbjuda: 

- Ett stort utbud inom träning, 
friskvård och hälsa 

- Fräscha och öppna lokaler 
Att upprätthålla: 

- Goda kundrelationer 

- Kunnig och engagerad 

personal  

Ekonomi 
Tjust Rehab AB har idag en stabil och 
förhållandevis god ekonomi. Inga 
större investeringar eller projekt är 
planerad och målet är därför att 
behålla denna stabila nivå. 

4 P- Modell 
 

- Pris: Kunden får det den 
 betalar för 

- Plats: Lättillgängligt 

- Promotion: Mun-till-mun 

- Produkt: Säker träning  

Framtiden 
Tjust Rehab AB vill fortsätta vara det 
ledande friskvårdsföretaget i 
Västervik. Genom god kommunikation 
med kunden vill de erbjuda det som 
efterfrågas för att uppnå kundnöjdhet. 
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ACTIC 

www. nautilusgym.com 
http://www.nautilusgym.com/dbx_view/printed/vara_priser.asp?wgym=23  
 

Atletklubben 

www.atletklubben.se       
 

Björn Lundén, Ekonomisk ordbok 

www.blinfo.se 
http://www.blinfo.se/GetEobEntries.do?index=R#räntabilitet   
 
Connect 

www.connectsverige.se 
http://www.connectsverige.se/documents/folder/Så%20skriver%20Du%20en%20vinnande%2
0affärsplan%20-%20en%20praktisk%20handledning.pdf   

 

FRISK Respass 

www.nordictravelpass.eu 
http://www.nordictravelpass.eu/index.php?body=3    
 
Gränsö Slott, Wellness Mässa 

www.granso.se 
http://www.granso.se/Evenemang__1053.html/lid/105084   
 

Klubb Sverige 

www.klubbsverige.se 
http://www.klubbsverige.se/?ID=50     
 

SATS 

www.sats.com 
www.sats.com/se/start/2-Medlemskap/Prislista/Olika-typer-av-medlemskap/  
 

Sensia 

www.sensia.se 
 http://www.sensia.se/1/1.0.1.0/3/1/    
 

Tjust Rehab AB 

www.tjustrehab.se      
 

Träningsvärk1: 

www.traningsvark1.se      
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Utkik 

www.vastervik.se 
http://www.vastervik.se/templates/VVKommun_Page.aspx?id=8475  
 
Västerviks kommun 

www.vastervik.se 
http://www.vastervik.se/templates/VVKommun_Page.aspx?id=2640  
 

Västerviks simhall: 

www.vastervik.se  
http://www.vastervik.se/templates/VVKommun_Page.aspx?id=2433  
 

Wellnes Studio 

www.wellnesstudio.se 
http://www.wellnesstudio.se/kalmar/medlemskap    
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till personal på Tjust Rehab AB 
 
1. Hur ser din anställning på TR ut? Hur mycket jobbar du, arbetsuppgifter? 
  
2. Hur länge har du varit anställd? 
  
3. Hur skulle du kortfattat beskriva företaget för någon som aldrig hört talas om eller vet vilka 
ni är? 
  
4. Vad skulle du se som företagets främsta eller viktigaste mål? Vad vill ni uppnå med 
verksamheten? 
  
5. Nämn en eller ett par positiva saker med TR 
  
6. Har du någon eller några saker som du tycker att ni är sämre på eller borde bli bättre på? 
  
7. Vilka ser du som era främsta målgrupper? Finns det någon målgrupp du tycker att ni har 
missat? 
  
8. Vilka ser du som era främsta konkurrenter? 
  
9. Vilka är era styrkor jämfört med konkurrenterna? 
  
10. Hur tror du att folk i allmänhet ser på TR? 
  
11. Tycker du att man kan se årstidsmässiga trender? 
  
12. Tycker du att man kan se att kunderna påverkas av andra trender inom hälsa och träning i 
samhället? 
  
13. tycker du att du som anställd har möjlighet till utveckling och utbildning? 
  
14. Vad tror du att era kunder är mest nöjda med? 
  
15. Minst nöjda med? 
  
16. Anser du att kunderna har möjlighet att komma med synpunkter och vara med och 
påverka? 
  
17. Vilket tycker du är det främsta/bästa sättet ni marknadsför er på? 
  
18. Tycker du att ni borde synas på något annat sätt? 
  
19. Ser du några tydliga förändringar som företaget kommer att göra? 
  
20. Tycker du att det finns något som företaget bör göra för att hänga med i utvecklingen? 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 
och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 
erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 

 




