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Förord 

Då detta arbete tog form i våra huvuden var det meningen att vi skulle utveckla en affärsplan 

för Jägersro, men under arbetets gång har det dock skett en förskjutning av målet mot 

affärsplanering. Detta har lett till många långa diskussioner om hur vi skulle ta oss fram till 

det uppsatta målet, men vi vill ändå påpeka att arbetet har varit väldigt intressant och mycket 

lärorikt.  

Vi vill tacka alla som hjälpt oss under arbetets gång:  

 

Jägersro för att de varit en tillgång för oss under arbetets gång och att de ställt upp och låtit 

oss studera deras organisation. På Jägersro vill vi framförallt framföra ett tack till Sven 

Yngvesson och Lars Holst som bistått oss med välbehövlig information. 

 

Fredrik Karlsson har varit examinator för detta arbete, han har även varit en tillgång då det 

gäller att finna ett intressant ämne för denna uppsats. 

 

Anders Jerreling som har varit vår handledare under denna uppsats. Han har hjälpt oss att 

finna lösningar på de problem vi stött på under arbetets gång. 

 

Opponenter för att de tagit sig tiden till att sätta sig in i vårt arbete och kritiskt granskat dess 

innehåll. 

 

Johan Andersson för att han har gått igenom ett utkast på vår uppsats och delgivit oss sina 

åsikter. 

 

Växjö den 29 maj 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Affärsplanering kan ge många fördelar då det får företaget att gå igenom sin verksamhet. 

Dagens teori angående affärsplanering inriktar sig ofta på företag som verkar i 

marknadsmässig konkurrens vilket medför att den skulle kunna vara mindre lämpad för 

företag som befinner sig i andra situationer. 

 

Jägersro är en av Sveriges äldsta trav- och galoppbanor och ligger i Malmöregionen. På 

anläggningen är det JTG (Jägersro Trav och Galopp) som sköter verksamheten. 

Organisationen är anslagsfinansierad och får sina intäkter från ATG, dessa ska användas till 

de utgifter som uppstår för att hålla igång anläggningen. Eftersom Jägersro saknar affärsplan 

valde vi att undersöka hur de skulle kunna affärsplanera vilket sedan skulle kunna 

sammanfattas i en affärsplan.  

 

För att undersöka detta har vi valt att använda oss av ett induktivt angreppssätt för att på så vis 

försöka skapa en modell över vad som är viktigt för ett anslagsdrivet företag då det 

affärsplanerar. För att göra detta har vi försökt applicera de modeller som är framtagna för 

vanliga företag på en anslagsdriven verksamhet för att se om det är något som förändras. 

 

Då studien genomfördes började vi med att definiera den tjänst de tillhandahöll, vilket ledde 

oss till att placera företaget i arenabranschen. Detta fick som effekt att företaget fick en större 

kundgrupp där även andra evenemang kunde anordnas på arenan. Vi anser också att en 

anslagsdriven organisation ofta har ett mindre behov av att ta fram en marknadsplan, då de 

ofta har en stor och stabil kund. I Jägersros fall kan det dock vara meningsfullt att genomföra 

en marknadsanalys då de även har andra intäktskällor vilka de behöver konkurrera med andra 

företag om. 

 

Den operationella delen menar vi är mer lik ett vanligt företags operationella del då de ofta 

har samma behov som andra företag när det gäller verksamhetsstyrningen. Vi anser till och 

med att den kan vara något viktigare för ett anslagsdrivet företag då dessa inte har någon 

större möjlighet att påverka intäkterna. 

 

I Jägersros fall finns det ungefär samma behov av den finansiella delen av affärsplanering 

som i ett vanligt företag. Skillnaden är att Jägersro delar ut sin vinst i form av vinstmedel 



 

 

 

vilket medför några mindre förändringar. För anslagsdrivna organisationer i allmänhet är det 

svårare att dra några generella slutsatser då de mål verksamheterna har ofta skiljer sig från 

varandra. 



 

 

 

Abstract 

Business planning can provide the company with many benefits as it has to review its 

operations. Today's theory regarding business planning often remains focused on companies 

which operate in the competitive market, which means that it might be less suited for 

companies that find themselves in other situations. 

 

Jägersro is one of Sweden's oldest horse racing tracks and is located in the Malmö region. The 

facility is managed by JTG (Jägersro Trav och Galopp) who take care of the horse racing 

track. This company is financed by grants which they receive from ATG, these are to be used 

for the expenditures incurred by the facility. Since Jägersro doesn’t have a business plan, we 

decided to study their business planning, which then could be summarized in a business plan. 

 

To examine this, we have chosen to use an inductive approach to try to create a model of 

what’s important when a grant-driven company uses business planning. To do this we have 

tried to apply models that where designed for regular businesses on a grant-driven company. 

While doing this we tried to understand what changes where necessary. 

 

While carrying out the study, we began by defining the services provided; this led us to 

position the company in the arena industry. When recognizing that other events could be 

organized at the arena, this resulted in a larger group of potential customers for the company. 

We also believe that a grant-driven organization usually have less of a need to develop a 

marketing plan. This depends on that they usually have one large and stable client. In the 

Jägersro case it may still be good to conduct a market analysis as they have other revenue 

sources for which they need to compete with other companies. 

 

We believe that the operational part to the mostly is like that of an ordinary business. This is 

because they have most of the same needs as regular businesses. We argue that it might be 

more important for a grant-driven company as they have little opportunity to influence their 

revenue. 

 

In the Jägersro case there are similar needs for the financial part of the business plan as for 

that of a regular company. The difference is that Jägersro distributes its profits in the form of 

horse race winnings, which results in some minor changes. For grant-driven companies in 



 

 

 

general, it is difficult to draw any general conclusions as the company’s activities often differ 

from each other. 
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1 Inledning 

Detta kapitel börjar med en bakgrundsbeskrivning av affärsplanering och vårt studieobjekt, 

Jägersro. Efter detta fortsätter kapitlet med en problemdiskussion där affärsplanering i en 

anslagsfinansierad verksamhet problematiseras, detta leder slutligen fram till ett syfte och en 

forskningsfråga. 

 

1.1 Bakgrund 

O’Connor (2000, s. 17) menar att det finns flera anledningar för ett företag att arbeta med 

planering. Det handlar om ett behov av att undersöka hur framtiden kommer att se ut samt att 

kunna få en objektiv och rationell bild av företagets situation. Detta är något som görs för att 

företaget ska kunna koordinera och kontrollera de resurser och åtgärder de har tillgängliga. 

Dessutom har företaget ett behov av att kunna fatta beslut om hur de ska agera i framtiden. 

 

”A goal without a plan is just a wish” – Antoine de Saint-Exupery 

 

Det här citatet myntades av Antoine de Saint-Exupéry som var en författare, flygpionjär och 

poet som levde i början på 1900-talet. Trots att citatet har flera år på nacken kan det 

appliceras till dagens företagande. Det är av yttersta vikt att företag idag har planer och 

strategier för hur de ska uppnå sina mål. Ett företag använder sig av affärsplanering för att de 

ska kunna finna strategier så att de uppsatta målen kan förverkligas (Hormozi et al, 2002, s. 

755).  

 

Affärsplanering kan ge många olika fördelar inom flera områden. Den största fördelen är att 

företaget tvingas att gå igenom sin verksamhet grundligt. En omfattande analys görs där 

företagets produkt/service, marknad, interna verksamhet samt dess ekonomiska situation 

granskas. Detta är fyra viktiga delar för att företaget ska nå framgång. Analysen underlättar 

för företaget att upptäcka svagheter i organisationen som kanske hade gått obemärkt förbi i 

den dagliga verksamheten. (Brooks & Stevens 1987, s. 14)  

 

Denna planeringsprocess, hjälper företaget att organisera sina tankar och att fastslå tydliga 

långsiktiga mål. Detta är extra viktigt i de fall då en rad olika individer med olika bakgrund 
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och utbildning styr företaget. (Brooks & Stevens 1987, s. 13-14) Även Barringer (2009, s. 6) 

beskriver vikten av affärsplanering för etablerade företag och framhåller att processen att ta 

fram affärsplanen oftast är lika värdefull som det färdigskrivna dokumentet. 

 

Företagets storlek och karaktär kan spela roll när och hur de planerar, ett mindre företag kan 

känna sig tvingat av investerare och andra intressenter. Om det finns yttre påtryckningar till 

varför företaget ska planera händer det att affärsplaneringen tar sig uttryck i en affärsplan. 

(O’Conor 2000 s. 17) 

 

En affärsplan är ett dokument som innehåller en beskrivning av samtliga delar av ett företags 

verksamhet. Affärsplanen riktar sig inte bara internt till företaget utan även externt till olika 

intressenter. Internt hjälper affärsplanen organisationen att finna en väg att följa då man 

jobbar mot organisationens övergripande strategi och mål. Affärsplanen fungerar också som 

en kommunikatör mot aktieägare, potentiella investerare och andra intressenter. I många fall, 

särskilt för nystartade företag, är det ett måste att ha en affärsplan när man söker finansiering 

av den anledningen att banker och investerare kräver detta för att investera i verksamheten. 

(Barringer 2009, s. 1) 

 

Hormozi et al. (2002, s. 755) menar att det finns fyra olika situationer då det kan vara 

fördelaktigt att ta fram en affärsplan. De nämner att en affärsplan är viktig då en ny 

verksamhet ska påbörjas och när organisationer eller företag söker finansiering till den nya 

verksamheten. Hormozi et al. (2002, s. 755) påpekar även att det kan vara lämpligt att ta fram 

en affärsplan då redan etablerade företag söker utomstående finansiering under en expansion. 

Dessutom menar författarna att framtagandet av en affärsplan kan vara behjälplig för alla 

företag som strävar efter att förbättra sin verksamhet. 

 

1.2 Jägersro 

Jägersro är en av Sveriges mest kända trav- och galoppbanor. Den är belägen en bit utanför 

Malmö centrum och arrangerar årligen ungefär 100 tävlingsdagar (Jägersro 2011, s. 4). Banan 

har anor sedan 1907 då de första tävlingarna för hästsport avgjordes på Jägersro. Det gör att 

Jägersro kan titulera sig ”Sveriges äldsta tävlingsbana för hästsport” (Atterholm 2007, s.14). 

Banan lockar cirka 180 000 åskådare per år där den största publikmagneten är travloppet 

Hugo Åbergs Memorial som årligen attraherar omkring 20 000 besökare. På banan arbetar 
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cirka 40 heltidsanställda men utöver dessa finns det flera behovsanställda vilka motsvarar 

ungefär 50 heltidstjänster. (Jägersro 2011, s. 5) 

 

Den ideella föreningen Skånska travsällskapet äger anläggningen Jägersro. De hyr i sin tur ut 

till Jägersro Trav & Galopp (JTG) vilket är den ideella förening som har hand om driften på 

Jägersro. JTG bildades 1982 och är en sammanslutning mellan ägaren, Skånska 

travsällskapet, och Skånska fältrittklubben, vilken är en intresseförening för galopp 

(Yngvesson 2012). Förhållandet mellan organisationerna har inte varit problemfritt genom 

åren och är inte heller det idag (Atterholm 2007, s. 68, 86). 

 

Jägersro har varit föremål för debatt i en rad olika medier det senaste halvåret, främst lokala 

men även nationella medier. Detta beror på att det i slutet av 2011 uppstod en stor tvist 

angående framtiden på Jägersro. Skånska fältrittklubben var inte nöjda med det dåvarande 

samarbetsavtal som fanns med JTG. Därför lämnade de in ett brev där de, enligt deras utsago, 

krävde en omförhandling av avtalet. Skånska travsällskapet menar dock att det brev som 

fältrittklubben lämnade in var en uppsägning av det avtal som fanns mellan parterna och att 

Skånska fältrittklubben därför ska lämna Jägersro i slutet på 2012. (Freidenvall 2011)  

 

Skånska travsällskapet har planer på att utveckla Jägersro om Skånska fältrittklubben 

försvinner från anläggningen. Föreningen har en ambition att anlägga en ny 1400-meters 

travbana på Jägersro (Yngvesson 2012). Banan skulle i så fall bli unik i sitt slag i Sverige. 

 

Sista ordet är ännu inte sagt i den här besvärliga situationen. JTG kommer troligtvis upplösas 

som organisation men det kan fortfarande bli aktuellt att galoppen hyr in sig på Jägersro 

(Yngvesson 2012). Framtiden är således inte klar för Jägersro men en sak är säker och det är 

att anläggningen, oavsett utgång, står inför en förändring inom den närmaste tiden. 

 

En aktör som har stort inflytande på verksamheten på Jägersro är Aktiebolaget Trav och 

Galopp (ATG). Företaget ATG ägs av trav- och galoppsporten och har som uppdrag att tjäna 

pengar till de båda sporterna (ATG 2012). Företaget är statligt kontrollerat och bildades 1974 

för att rädda hästsporten som under en tid hade varit i en ekonomisk kris (Atterholm 2007, s. 

74). ATG är den nationella organisation som har monopol på att bedriva spel på hästar i 

Sverige. Det innebär att alla pengar som omsätts på hästspel, både hemifrån framför datorn, 

via ombud och på de olika banorna, går till ATG. Under 2011 omsatte svenskarna 13 



 

4 

 

miljarder kronor på hästspel (Jägersro 2011, s. 4). Av de pengar som omsattes gick 70 % 

direkt tillbaka till spelarna, 11 % till staten, 6 % till ATG för administration och de sista 13 % 

gick till hästsporten det vill säga som prispengar, drift av trav- och galoppbanor samt bidrag 

till tränare och uppfödare. (Yngvesson, ekonomichef, 2012) 

 

Jägersros primära intäktskälla är de anslag som de blir tilldelade av ATG, till skillnad från 

före ATG:s tid då den primära intäktskällan var publiken som besökte anläggningen. 

Jägersros verksamhet bedrivs alltså med hjälp av de anslag de får från ATG. Anslagens 

storlek baseras på hur många aktiva hästar och licensinnehavare Jägersro har, hur stor den 

totala spelomsättningen har varit i Skåneområdet under året samt hur mycket pengar som 

omsatts på spel i Sverige när Jägersro har arrangerat tävlingar. Utöver anslagen som Jägersro 

tilldelas får de även intäkter bland annat genom entré, restaurangverksamhet och 

anläggningsintäkter vilket till stor del består av hyresintäkter från hästtränare. (Jägersro 2012) 

1.3 Problemdiskussion 

För att en organisation skall kunna uppnå sina mål är det viktigt att alla vet var organisationen 

är på väg. Ett sätt att åstadkomma detta är att använda sig av affärsplanering för att på så vis 

få förståelse för vad som är viktigt för organisationen. Den anslagsdrivna organisationen 

Jägersro saknar en affärsplan, något som skulle kunna påverka hur företaget planerar. 

 

Vi ställde oss frågande till hur de arbetar med affärsplanering. Förändras deras arbetssätt på 

grund av att de är anslagsdrivna eller är det någon annan faktor som spelar in? Som vi nämnt 

ovan finns det en mängd fördelar för en organisation att arbeta med affärsplanering. Dessa 

fördelar borde vara viktiga även för anslagsdrivna organisationer.  

 

Då Jägersro är anslagsdrivet behöver de kanske inte ha samma fokus på affärsplaneringens 

olika delar. Kan det vara så att de behöver ha större fokus på vissa delar medan andra är 

mindre relevanta? Kommer det faktum att de är anslagsdrivna också påverka vilka mål de har 

med verksamheten och hur de jobbar för att uppnå dessa? Då företaget är anslagsdrivet 

behöver de kanske inte ha samma fokus på besökaren eftersom deras anslag inte påverkas av 

hur pass stor publiktillströmningen är. Men är det verkligen publiken som är Jägersros främsta 

kund? Påverkar det faktum att de är anslagsdrivna även andra delar av företagets 

planering?Vilka är det i så fall? När de affärsplanerar tar de då hänsyn till att verksamheten är 

anslagsdriven, och hur påverkas företagets planering i så fall av detta? 
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1.4 Problemformulering 

Hur och varför bör ett företag i en anslagsdriven verksamhet, såsom Jägersro, arbeta med 

affärsplanering och hur skulle företagets planering kunna sammanfogas till en affärsplan? 

1.5 Syfte 

I detta ämnesfördjupande arbete har vi som syfte att undersöka hur Jägersro skulle kunna 

arbeta med affärsplanering och hur dessa planer skulle kunna sammanfogas i en affärsplan.  



 

6 

 

1.6 Begreppsbeskrivningar: 

Anslagsfinansierad verksamhet: Organisationerna i en anslagsfinansierad verksamhet får en 

fast summa pengar (oftast från staten eller från en icke-vinstdrivande organisation) med vilka 

man ska bedriva sin verksamhet. 

 

Hästsport: I den här uppsatsen har vi valt att slå ihop trav- och galoppsporten och istället 

kalla det för hästsport, trots att vi är medvetna om att hästsport generellt även innefattar 

ridsport och hästpolo. 

 

V75: Travsportens största spel som arrangeras varje lördag. Det gäller att lista ut segraren i 

sju stycken travlopp, utdelning kan man dock få även på sex och fem rätt. Omsätter drygt 80 

miljoner kronor en vanlig lördag. 

 

Vardagstrav: Mindre travtävlingar som arrangeras på vardagar. Betydligt mindre intresse än 

V75 och sämre kvalité bland hästarna. 
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs varför ämnet valts, därefter beskrivs den metod vi valt att använda och 

varför vi anser att denna är lämplig. Detta följs av en beskrivning om varför vi valt att 

använda oss av en fallstudie, samt en beskrivning av hur datainsamlingen till uppsatsen 

genomförts. Kapitlet avslutas därefter med en beskrivning av de kvalitetsmått vi valt att 

använda och en beskrivning av hur vi menar att kvalitén i detta arbete kan säkerställas. 

2.1 Ämne -uppdrag 

Vid arbetets uppstart började vi med att diskutera vilka ämnesområden som kunde vara 

lämpliga. Snabbt insåg vi att det fanns ett gemensamt intresse inom gruppen av ett antal 

områden där ibland budgetering, affärsplanering, internredovisning samt det balanserade 

styrkortet. Men då vi önskade ha en stark praktisk koppling ansåg vi att det var viktigt att vi 

tog oss an ett verkligt problem. Då det finns intresse för spel och dobbel i gruppen såg vi 

gärna att arbetet berörde detta område. Dessutom har trav- och galoppbanan Jägersro varit 

aktuell i media, då de har en större förändring på gång. Vi tog därför kontakt med Jägersro för 

att berätta att vi önskade arbeta med dem under vårt ämnesfördjupande arbete. Eftersom vi 

ville arbeta med ett praktiskt problemföreslog vi ett antal ämnesområden för att sedan låta 

företaget bestämma inriktning på arbetet. Ekonomichefen på Jägersro nämnde då att de var 

intresserade av att se om affärsplanering var användbart för Jägersro, detta var något vi ansåg 

kunde vara ett lämpligt ämne att studera. För att detta inte skulle bli ett rent konsultarbete var 

det viktigt att vi kunde hitta en mer generell frågeställning, något som vi menar att vi gjort då 

fokus ligger på anslagsdrivna företag och hur affärsplaneringsprocessen ser ut i dessa. Detta 

medför att vi får en bredare frågeställning som kan intressera både andra anslagsdrivna 

företag och en akademisk publik som är intresserad om hur dessa företag kan affärsplanera. 

2.2 Val av forskningsmetod 

Då en undersökning ska genomföras behöver man göra vissa ställningstaganden för att 

bestämma vilken metod som bör användas. Vanligtvis särskiljer forskare på kvantitativ och 

kvalitativ forskning (Bryman & Bell 2005, s. 39). Den kvantitativa forskningen använder sig 

ofta av en större mängd olika informationskällor som de sedan omvandlar till numerisk 

information. I den kvantitativa forskningen används vanligen ett deduktivt synsätt där en 

hypotes tas fram vilken sen testas med hjälp av insamlad data (Bryman & Bell 2005, s. 40). 

Då en kvantitativ metod används görs antagandet att undersökningens data är objektiv och att 
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undersökningens resultat kan generaliseras till en större grupp (Bryman & Bell 2005, s. 322-

323).  

 

Till skillnad från den kvantitativa forskningsmetoden lägger den kvalitativa forskningen större 

vikt på hur den specifika situationen ser ut istället för kvantifiering av data. Inom den 

kvalitativa forskningen används vanligen ett induktivt synsätt där fokus ofta läggs på 

teorigenerering. Man väljer också att ta avstånd från den naturvetenskapliga modellen och 

riktar sig istället mot hur individerna uppfattar den sociala verkligheten. Samtidigt anser man 

att den sociala verkligheten förändras och konstrueras av individerna som denna verklighet 

innefattar (Bryman & Bell 2005, s. 297-298). 

 

Då vår forskningsfråga är hur och varför bör ett anslagsdrivet företag, såsom Jägersro, 

arbeta med affärsplanering menar vi att det är lämpligt att använda sig av en kvalitativ studie. 

Detta bör ge oss en djupare förståelse för hur detta företag kan jobba med affärsplanering och 

om det finns några förutsättningar som skiljer sig då företaget drivs med hjälp av anslag.  

2.3 Vetenskapligt angreppssätt 

Vanligtvis beskrivs kopplingen mellan teori och empiri med ett av följande två angreppssätt, 

deduktivt eller induktivt (Bryman & Bell, 2005 s. 23). Den deduktiva teorin är den vanligaste 

uppfattningen, där man utifrån den teoretiska kunskapen som finns på området härleder fram 

teorier. Dessa teorier testas sen med hjälp av empirisk data vilket sen leder fram till att 

hypotesen bekräftas eller förkastas. (Bryman & Bell 2005, s. 23)  

 

Till skillnad från den deduktiva hypotesprövningen börjar det induktiva angreppssättet ofta 

med att man samlar in data. Dessa data bearbetas sedan för att man ska försöka hitta 

generaliserbara slutsatser som styrker det som observerats. (Bryman & Bell 2005, s. 25)  

 

I detta arbete kommer vi använda oss av ett induktivt angreppssätt där vi vill undersöka hur 

och varför man ska arbeta med affärsplanering. Detta ska tillslut leda fram till en 

generalisering där tillvägagångssätt och fördelar med affärsplanering i en anslagsdriven 

verksamhet presenteras. 
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2.4 Forskningsdesign 

Då Jägersro hade intresse av att undersöka om behovet finns för en affärsplan för 

verksamheten ansåg vi att det var lämpligt att använda tillfället för att studera hur 

affärsplanering skulle kunna se ut i en anslagsdriven verksamhet. För att kunna göra detta 

anser vi att en fallstudie är en lämplig modell. Yin (2007, s.31) menar att en fallstudie 

innehåller en empirisk undersökning som studerar en aktuell händelse i dess verkliga 

situation, där gränserna mellan händelsen och situationen där den uppstår är otydlig. Yin 

(2007, s. 30) berättar också att centralt för en fallstudie är att försöka belysa de beslut som 

fattas och vad som ligger till grund för dessa. Berör dessutom studien teman såsom 

”organisationer”, ”processer” och ”händelser” kan en fallstudie vara lämplig menar Yin 

(2007, s. 30). Detta är något som passar väl in på den situation vi valt att undersöka. 

2.5 Insamling av data 

För att inhämta relevant kunskap om ämnesområdet har vi använt oss av vetenskapliga 

artiklar, böcker samt internetkällor. Med hjälp av dessa har vi bildat oss en uppfattning om 

vad en affärsplan bör innehålla. Vi har dessutom fördjupat oss i hur processen för att utarbeta 

en affärsplan ser ut. Detta har givit oss en teoretisk koppling till hur affärsplanering ofta 

fungerar i nystartade företag. För att finna relevant litteratur har vi använt oss av 

Linnéuniversitetets biblioteksdatabas där vi sökt efter böcker med sökorden affärsplanering, 

affärsplan, business plan och business planning. För att söka artiklar har vi i första hand 

använt oss av Emerald och Google scholar där vi har sökt med hjälp av sökorden business 

plan och business planning. De teoretiska avsnitten är till stor del hämtade från böcker inom 

affärsplanering samt artiklar som berör hela eller delar av affärsplaneringsprocessen. 

 

Vid insamling av data nämner Yin (2007, s. 112) sex vanliga källor som ofta används: 

dokument, arkivmaterial, intervju, direkt och deltagande observation samt fysiska artefakter. I 

detta arbete kommer vi att använda oss av intervjuer som vår primärdata. Intervjuer kan vara 

strukturerade vilket innebär att frågorna i intervjuschemat är fastställt i förväg (Bryman & 

Bell 2005, s. 135). Alternativt kan man också använda sig av kvalitativa intervjuer vilka kan 

delas upp i semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Under en ostrukturerad intervju 

använder sig frågeställaren till stor del av ett antal teman som intervjun ska beröra. Den semi-

strukturerade intervjun använder sig av mer specifika teman men frågorna behöver inte ställas 
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i den uppsatta ordningen vilket medför en mer flexibel metod än den strukturerade intervjun. 

(Bryman & Bell 2005, s. 362-363)  

 

Som nämnts kommer vår primärdata från intervjuer, detta är data som tagits fram för den 

aktuella studien. I vårt fall har vi valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer, 

frågorna återfinns i bilaga 1, då detta ger mer flexibilitet samt en möjlighet att beröra teman 

som kommer fram under den pågående intervjun. En omfattande semi-strukturerad intervju 

genomfördes med Sven Yngvesson, ekonomichef på Jägersro. En komplementerande intervju 

genomfördes även med Lars Holst, marknadschef på Jägersro. Båda intervjuerna spelades in 

och minnesanteckningar fördes, vilka sedan användes i det empiriska avsnittet. 

 

Utöver våra intervjuer har vi använt oss av sekundärdata, detta är data som tagits fram i annat 

syfte än den aktuella studien (Björklund & Paulsson 2003, s. 67). Här har vi använt oss av 

vetenskapliga texter, som nämnts ovan, samt diverse information som Jägersro gjort 

tillgänglig för oss, däribland årsredovisningar, nutidsanalyser, styrelserapporter för Jägersro 

samt utvecklingen för trav- och galoppsporten i Sverige. 

2.6 Kvalitetsmått 

För att säkerställa kvaliteten på studien har vi valt att använda oss av de kriterier Lincoln & 

Guba (1985) nämner. De två huvudkriterierna är trovärdighet och äkthet, varvid trovärdighet 

sedan delas in i ett antal delkriterier. (Bryman & Bell 2005, s. 307-308) 

 

Trovärdighet består av tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 

bekräfta. En studies tillförlitlighet styrks om studien utförs enligt de regler som finns uppsatta 

samt att de som studerats får ta del av materialet för att bekräfta att situationen har förståtts 

rätt. Kriteriet överförbarhet berör huruvida resultatet kan appliceras även i andra situationer 

eller tidpunkter. Då kvalitativa studier ofta fokuserar på en mindre grupp bör fylliga 

redogörelser användas. Detta för att andra personer ska kunna få tillgång till en ”databas” med 

material och därifrån kunna bedöma studiens överförbarhet.  

 

Nästa delkriterium är pålitlighet och för att detta ska kunna stärkas kan man ha tydliga 

beskrivningar av tillvägagångssätt och processer. Man kan också låta kollegor ta del av 

materialet för att låta de bedöma kvalitén på ens undersökningar och slutsatser.  
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Det sista delkriteriet under trovärdighet är möjlighet att styrka och bekräfta. Detta kriterium 

fokuserar på om forskaren har försökt vara objektiv och inte låtit sina personliga värderingar 

påverka de resultat som presenterats. (Bryman & Bell 2005, s. 307-308) 

 

Äkthetskriteriet berör om undersökningen ger en rättvisande bild av verkligheten och om den 

är till hjälp för deltagarna (Bryman & Bell 2005, s. 309). 

 

För att stärka trovärdigheten på uppsatsen har vi i vår forskningsprocess följt relevant 

litteratur som behandlar regler och normer för forskningsprocessen. Under intervjun förde vi 

anteckningar och spelade även in intervjun, detta gjorde vi för att säkerställa trovärdigheten i 

insamlingsarbetet. Vi har också valt att föra noggranna anteckningar för de val vi gjort och de 

ställningstaganden vi tagit under arbetets gång för att förbättra pålitligheten. Vidare har vi låtit 

oppositionsgrupper ta del av vår uppsats för att vi ska se om de slutsatser vi dragit är 

genomtänkta. Detta leder också till att vi har granskats, något som borde vara lämpligt för att 

se så vi inte vinklat uppsatsen på grund av egna värderingar. Dessutom har även en kollega 

fått ta del av studien för att säkerställa att vi har gjort korrekta kopplingar mellan teoretiska 

modeller och empirisk data. Då uppsatsen också lett fram till en modell för hur 

affärsplanering på Jägersro bör genomföras menar vi att äkthetskriteriet bör vara uppfyllt. 

Detta eftersom affärsplaneringsmodellen bör ge Jägersro en bättre förståelse för hur deras 

situation ser ut, och vad som bör undersökas om bolaget vill sammanställa de olika planerna i 

en affärsplan. 
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3 Referensram 

Då Jägersro bedrivs som en näringsdrivande ideell verksamhet börjar kapitlet med en 

beskrivning av icke-vinstdrivna organisationer för att därefter fördjupa sig i 

affärsplaneringsprocessen och hur kopplingen till affärsplanen kan se ut. Beskrivningen av 

affärsplanen är uppdelad i tre olika delar där företaget beskrivs utifrån ett marknads-, ett 

operationellt- och ett finansiellt perspektiv. 

3.1 Icke-vinstdrivande organisationer 

Enligt Hansmann (1987, s. 28) kännetecknas en icke-vinstdrivande organisation av det faktum 

att de inte får dela ut kvarvarande resultat till personer som har någon form av kontroll av 

organisationen. Icke-vinstdrivande organisationer är alltså inte förbjudna att göra vinster så 

länge som pengarna går till framtida investeringar eller individer som saknar kontroll över 

organisationen. (Hansmann 1987, s. 28) Även Anthony & Govindarajan (2007, s. 628-630) 

framför att icke-vinstdrivande verksamheter får göra vinst men att de inte får dela ut denna 

vinst till personer med inflytande i organisationen. Vinsten ska dock inte vara alltför stor 

eftersom det kan ses som att organisationen inte har erbjudit en tillräckligt hög service till 

intressenterna. (Anthony & Govindarajan 2007, s. 628-630) 

 

Kostnadskontroll är en viktig del att arbeta med för icke-vinstdrivande organisationer. Det har 

att göra med att dessa organisationer oftast har en god uppfattning i hur stora intäkterna 

kommer att bli och endast en liten möjlighet till att påverka dessa. (Anthony & Govindarajan 

2007, s. 630-631) 

 

En bra strategisk planering hos dessa organisationer kan förbättra det externa förtroendet för 

organisationen (genom bättre förståelse, prestationsmätning och ansvar) och stödja 

förfrågningar angående finansiering och andra resurser. (Stutely 2007, s. 105) 

3.2 Affärsplanering 

Då ett företag affärsplanerar sker detta vanligtvis på både lång och kort sikt. Då företag 

planerar på längre sikt handlar det för det mesta om strategisk planering, vanligtvis tre till fem 

år, men ibland upp till tio år eller längre. Målet med strategisk planering är att företaget ska 

uppnå en långsiktig fördel som kommer leda till att företaget går med vinst. För att göra detta 

försöker man finna en lösning som passar både företagets tillgångar och de tillfällen som finns 
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tillgängliga (Friend 2004, s. 24). För att ta fram en strategisk plan bör företaget börja med att 

göra en intressentanalys för att se vilka förväntningar de olika intressenterna har på företaget 

(Friend 2004, s. 26). Då denna gjorts har företaget en större möjlighet att bestämma de mål 

och visioner som de bör jobba mot. O'Conor (2000, s. 33) menar att den strategiska 

planeringen bör ge en bild av vart företaget vill ta vägen. De strategiska planerna behöver 

sedan konkretiseras för att företaget ska kunna besluta hur de ska nå de uppsatta strategierna. 

Detta är något som vanligtvis görs med hjälp av taktisk planering, denna typ av planering 

sträcker sig över ett till tre år. För att göra taktisk planering använder sig företag vanligen av 

verktyg såsom budgetar, kassaflödestapporter och marknadsplaner. Den taktiska planeringen 

utmynnar sedan i den operationella planeringen vilken vanligtvis ställer upp planer som ska 

genomföras inom ett år (O'Conor 2000, s. 34). Operationella planer beskriver hur ett företag 

ska gå tillväga då de producerar sina produkter eller tjänster. När dessa planer bestäms 

används ofta de taktiska planerna som grund för att kunna finna lämpliga nivåer på den 

produktion som förväntas behövas. Den operationella planen är också viktig då företaget ska 

bestämma hur de ska fördela de resurser de har tillgängliga (Friend 2004, s. 137). 

 

Då företaget har genomgått dessa planeringsstadier och tagit fram de strategiska, taktiska och 

operationella planer som företaget ska använda sig av kan dessa sammanställas till ett 

dokument, en så kallad affärsplan. Affärsplanen är ett dokument som syftar till att ge läsaren 

en god överblick av hela verksamheten. Barringer (2009, s. 81) nämner att experterna inom 

affärsplaneringsområdet är eniga i vilka delar som bör finnas i en affärsplan men att 

ordningsföljden på dessa delar kan variera. Stutely (2007, s. 4) anser att affärsplanens 

utformning ska anpassas beträffande affärsplanens syfte. Innan man skriver sin affärsplan bör 

man förstå till vilka man skriver affärsplanen, hur den ska användas samt vilket syftet är att 

skriva affärsplanen. (Stutely 2007, s 4) 

3.2.1 Affärsplaneringsprocessen 

Stutely (2007, s. 12) menar att affärsplaneringsprocessen består av tio olika steg vilka 

sammanfattas i figuren nedan. Först och främst bör organisationen definiera sin verksamhet 

och analysera var de befinner sig idag. Detta är en väldigt grundläggande uppgift i 

affärsplaneringsprocessen men den är viktig eftersom det ger organisationen en överblick över 

vilka styrkor och svagheter som finns i verksamheten och vilka som är organisationens 

kärnkompetenser. (Stutely 2007, s. 49-53) 
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När man väl har fått en bild av organisation är det dags att 

analysera företagets externa situation. I detta, det tredje steget, 

ska marknadens förutsättningar, konkurrens och organisationens 

marknadsposition studeras och definieras. Detta görs för att få 

en bättre uppfattning om verksamhetens externa omgivning. Det 

leder i sin tur till att organisationen har möjlighet att identifiera 

vilka konkurrensfördelar som organisationen har gentemot sina 

konkurrenter. (Stutely 2007, s. 75) När detta steg är klart har 

man fått en tydlig bild om hur organisationens interna och 

externa situation ser ut. Då blir nästa steg i 

affärsplaneringsprocessen att fastställa organisationens 

huvudsakliga mål samt en strategi för att uppnå målen. (Stutely 

2007, s. 97) Därefter ska organisationens hot och möjligheter för 

framtiden identifieras och en strategi ska upprättas så att hoten 

inte blir verklighet och att möjligheterna tas tillvara på ett 

lämpligt sätt (Stutely 2007, s.12).  

 

För att uppnå strategierna behövs handlingsplaner utformas. 

Handlingsplanerna är bra eftersom de konkretiserar strategin och 

beskriver hur verksamheten ska bedrivas för att uppnå de 

uppsatta målen (Stutely 2007, s. 115-119). När den här delen är avslutad är en stor del av 

planeringsprocessen klar. Nästa steg i affärsplaneringsprocessen handlar om att färdigställa de 

finansiella dokumenten, däribland balansräkning, resultaträkning och kassaflödesrapport 

(Stutely 2007, s. 120-125). Slutligen kan de olika delarna sättas ihop till en affärsplan. Då 

behöver författaren av affärsplanen ställa sig frågan om läsarna får sina potentiella frågor 

besvarade. Om affärsplanen uppfyller detta kravet kan författaren skriva klart 

sammanfattningen och affärsplanens slutsatser för att färdigställa dokumentet. (Stutely 2007, 

s. 253, 268) 

 

Då ett företag affärsplanerar är det viktigt att de prognoser som används grundar sig på 

tillräcklig fakta. Detta är viktigt både för att företaget ska kunna få bättre möjligheter att 

planera, men också viktigt om de används i en affärsplan då lösa antaganden får affärsplanen 

att tappa trovärdighet. De finansiella siffrorna får heller inte vara för optimistiska då även 

Stutelys modell över 

affärsplanerings-

processen. 
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detta leder till mindre trovärdighet för affärsplanen. Ett företags affärsplan bör också ge en 

balanserad bild av företagets position där både styrkor och svagheter redovisas. Sker inte detta 

försämrar även detta trovärdigheten, samtidigt försvinner möjligheten att någon av företagets 

intressenter kan hjälpa till att åtgärda en svaghet. (Barringer 2009, s. 11) Schilit (1987, s. 14) 

nämner som riktlinjer vid framtagandet av en affärsplan att man ska hålla den kort och enkel, 

inte vara överdrivit optimistisk samt att affärsplanen även ska framföra verksamhetens 

svagheter. 

3.2.2 Strategisk planering 

Alla företag har en strategi men det kan skilja sig i hur pass uttalad den är. Den kan vara enkel 

till exempel en underförstådd beskrivning av vad företaget gör och varför de gör det, men den 

kan också vara mycket komplex. Den strategiska planeringen bör, som nämnts ovan, börja 

med en analys av de olika intressenterna. Då detta gjorts har företaget fått en bild av vilka 

olika intressen som företagets intressenter har. Dessa står ofta i konflikt till varandra, något 

som medför att företaget måste rangordna dessa för att på så vis få en uppfattning om vilka 

intressen som bör prioriteras. (Friend 2004, s. 24-27) 

 

Då detta skett kan företaget se hur deras vision och mål passar in i företagets situation. 

Visionen och målen bör stämma överens med den situation företaget verkar i, skiljer dessa sig 

kan företaget behöva förändra dessa.(Friend 2004, s. 27) 

 

Då företaget har mål och vision behöver de skapa en strategi för att nå dessa mål, detta kan 

göras med hjälp av Michael Porters generiska strategier, det vill säga kostnadsledarskap, 

differentiering av produkten och fokus. Det är dock viktigt att företaget studerar vilka resurser 

som finns tillgängliga då alla dessa strategier inte är lämpliga för alla företag.(Friend 2004, s. 

89-92) 

 

Vill företaget använda sig av den strategiska planeringen i en affärsplan så kommer den till 

stor del placeras i den inledande presentationen av företaget. Här bör företaget förklara sin 

verksamhetsidé, beskriva företagets strategi samt definiera vilken tillväxtstadie branschen och 

företaget befinner sig i. (Programme TACIS et al. 1996, s. 9; Barringer 2009, s.92) 
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Affärsplanen bör även innehålla en beskrivning av företagets produkt eller tjänst samt viktiga 

kvalitéer som dessa innehar. Beskrivningen bör också förklara hur produkten eller tjänsten 

skiljer sig från konkurrenternas produkter och tjänster (Barringer 2009, s. 93-94).  

I den inledande delen bör det också finnas en beskrivning av organisationen och hur den är 

sammansatt, vilka som ingår i ledningen samt medarbetare med viktiga kompetenser 

(Programme TACIS et al. 1996, s. 9).  

 

Beskrivningen av företaget avslutas med en generell beskrivning av hur marknaden ser ut, 

vilka marknadssegment företaget ska inrikta sig på, den potentiella tillväxten, vilka 

kundgrupper det är som köper produkten eller tjänsten, samt en beskrivning av företagets 

konkurrenter (Programme TACIS et al. 1996, s. 9). 

3.2.3 Marknadsplanering 

Företagets marknadsplan är en viktig del av dess 

taktiska planering då den förklarar hur företaget 

planerar att attrahera och behålla sina kunder. Att 

attrahera kunder innefattar också detaljer om hur 

målmarknaden ska informeras om företagets 

produkt eller tjänst. (Hormozi et al. 2002, s.758) 

 

Då ett företag ska utforma en marknadsplan 

behövs tillgång till information om företagets 

kunder och den marknad som företaget verkar i. 

Denna information behövs sedan bearbetas och 

analyseras för att en relevant marknadsplan ska 

kunna skapas. Pinson (2005, s. 37) påpekar att 

företaget behöver genomföra en bransch- och marknadsanalys samt ta fram en 

marknadsstrategi då de utformar en marknadsplan.  

 

Brooksbank (1991, s. 18) menar att då man utvecklar en marknadsplan bör man ha ett externt 

fokus där man fokuserar på hur man ska kunna möta kundernas önskemål och behov på ett 

bättre sätt än konkurrenterna. Då detta görs kan det vara lämpligt att personalen får vara 

delaktig eftersom detta leder till att de anställda känner ett större ansvar för planen samt att 

det leder till en mer marknadsinriktad företagskultur. Marknadsplanen bör dessutom ha 

I marknadsplaneringen ingår branschanalys, 

marknadsanalys och positionering & 

marknadsmix. 
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tydligtdefinierade mål där var, hur och varför de olika delarna utförs beskrivs. Slutligen är det 

viktigt att en marknadsplan uppdateras kontinuerligt för att beskriva de nya 

marknadsförhållandena, sker inte detta kan marknadsplanen snabbt bli inaktuell. (Brooksbank 

1991, s. 18-19) 

3.2.3.1 Branschanalys 

För att ett företag ska kunna uppnå sina strategiska mål är det viktigt att de får en klar 

uppfattning om hur företagets omgivning ser ut. Detta behövs för att de ska kunna utforma de 

taktiska planer som krävs för att de ska kunna nå ut till sin marknad. Barringer (2009, s. 101) 

påpekar att det är viktigt att veta hur branschen ser ut innan en marknadsstrategi väljs. 

Branschanalysen bör alltså göras tidigt då den ger en insikt i hur tillväxten i branschen ser ut 

och vilka segment som är intressanta för företaget. För att få en uppfattning om hur branschen 

ser ut bör ett flertal parametrar undersökas. Här är branschens storlek, tillväxthastighet och 

framtida försäljningsprognoser viktiga komponenter (Barringer 2009, s. 104). Dessa 

prognoser bör redovisas under en tre till fem års period där trender lätt kan identifieras. 

Utöver dessa bör även kännetecken för branschen undersökas, här nämner Barringer (2009, s. 

109-114) branschens struktur, företagen som verkar inom branschen, finansiella nyckeltal 

samt framgångsfaktorer. Slutligen tar Barringer (2009, s. 115-118) upp trender inom 

branschen, här nämns både trender som påverkar kunderna och trender som påverkar företaget 

direkt. 

 

Branschens struktur kan vara koncentrerad till ett fåtal företag eller så kan den vara 

fragmenterad, det vill säga bestå av många företag, eller något mellanting. Då branschen 

studeras är det viktigt att undersöka de olika aktörerna i branschen, här kan Porters five forces 

användas.  

 

Porter (2008, s. 80) använder sig av fem olika krafter som på olika sätt beskriver hur pass 

attraktivt det är att verka inom en specifik bransch. Om dessa krafter är starka inom en 

bransch kommer detta leda till att lönsamheten försämras. Den första kraften är hotet från att 

nya aktörer kommer in på marknaden och därmed pressar priserna. Då vinstmarginalen blir 

för hög inom branschen kommer nya företag att etablera sig på marknaden. Detta kan 

försvåras med hjälp av olika inträdesbarriärer, som till exempel skalekonomiska fördelar eller 

om det finns höga byteskostnader för konsumenten. (Porter 2008, s 80) 
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Andra och tredje kraften berör leverantörers och konsumenters styrka och hur mycket av 

vinsterna som de kan erövra. Den fjärde kraften handlar om hur stor risken är för att 

konsumenterna ska välja substitutprodukter (Porter 2008, s. 82-83). Denna kraft hindrar 

företaget från att ta ut ett allt för högt pris för varan då detta kan leda till att kunderna väljer 

att köpa substitutet istället (Porter 2008, s. 84).  

 

Den slutliga kraften som formar företagsstrategi är konkurrensen mellan företag med 

likvärdiga produkter. Om konkurrensen är hård mellan konkurrenterna leder detta till 

minskade vinstmarginaler, detta sker vanligen om det finns många jämnstora företag, om det 

är låg tillväxt i branschen, om det finns höga utträdesbarriärer eller om företagen kämpar om 

att bli störst i branschen (Porter 2008, s. 85).  

 

Barringer (2009, s. 116) beskriver ytterligare ett antal variabler som ska ge en djupare 

förståelse för branschen och hur förutsättningarna ser ut. Författaren menar att olika 

lagstiftningar och politiska beslut kan påverka branschen. En ny lagstiftning eller ett politiskt 

beslut kan ge fördelar i form av mindre konkurrens eller nackdelar i form av mindre möjlighet 

att ta ut ett högre pris. (Barringer 2009, s. 116) 

3.2.3.2 Marknadsanalys 

Till skillnad från branschanalysen menar Barringer (2009, s. 123) att marknadsanalysen bör 

fokusera på de delar av branschen som är intressanta för företaget. Marknadsanalysen bör 

därför beskriva företagets målmarknad, kunder och konkurrenter. Detta är viktigt då det 

hjälper till att ytterligare definiera vilket område företaget ska verka på, något som i 

förlängningen kommer påverka stora delar av företaget. Då målmarknaden ska preciseras 

menar Barringer (2009, s. 124) att marknaden först behöver segmenteras. Lyckas företaget 

göra en bra marknadssegmentering kommer detta leda till att de mest lämpliga kundgrupperna 

kan urskiljas (Yankelovich & Meer 2006, s.124). 

 

För att åstadkomma en meningsfull segmentering är det viktigt att hitta relevanta mönster i 

kundernas beteende. Då detta skett bör företaget identifiera de kundgrupper som är finansiellt 

viktiga. För att öka sina vinster bör företaget försöka förstå vad som får de mest lönsamma 

kunderna att vara så pass lönsamma som de är. Därefter bör företaget försöka hitta 

kundgrupper som delar några av de särdrag som de mest lönsamma kundgrupperna har. De 

identifierade kundgrupperna kan även användas för att finna för- och nackdelar med den vara 
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eller tjänst som erbjuds idag, något som kan leda till att företaget kan anpassa sina produkter 

eller tjänster mer efter de behov som finns.(Yankelovich & Meer 2006, s. 127) 

 

För att segmentera marknaden menar Pinson (2005, s. 40) att man bör starta med att i 

generella termer uttrycka vilka som är företagets kunder, för att därefter fortsätta studera 

dessa kunder mer specifikt. Enligt Pinson (2005, s. 40) bör man försöka specificera kundernas 

demografiska sammansättning, detta skulle kunna vara ålder, yrke, kön eller liknande 

beroende på vilka faktorer som är viktiga i situationen. När detta gjorts bör även 

psykografiska faktorer identifieras, detta kan vara faktorer såsom intressen, åsikter och 

värderingar. Dessa faktorer identifieras för att företaget ska få en bättre förståelse för var 

kunderna finns, vilka aktiviteter de ägnar sig åt och vad de behöver. (Pinson 2005, s. 40) 

Då ett lämpligt marknadssegment identifierats bör företaget försöka uppskatta storleken och 

lönsamheten på det valda marknadssegmentet. För att behålla trovärdigheten bör det finnas ett 

logiskt resonemang bakom de siffror som används då detta ger planerna en större relevans 

(Barringer 2009, s. 129). 

3.2.3.3 SWOT 

Då de ovanstående analyserna gjorts kan det vara lämpligt att sammanfatta de styrkor, 

svagheter, hot och möjligheter som har uppmärksammats i en SWOT-analys. SWOT-analysen 

är ett strukturerat tillvägagångssätt som kan användas för att utvärdera ett företags position på 

marknaden (Piercy & Giles 1989, s. 5). Stutely (2007, s. 47) hävdar att styrkor och svagheter 

existerar internt i företaget och som till viss del kan kontrolleras eller påverkas. Möjligheter 

och hot finns däremot i företagets externa miljö och kan inte kontrolleras. De hot och 

möjligheter som presenteras i SWOT-analysen är ofta kopplade till styrkorna och 

svagheterna. Syftet med analysen är att den ska leda fram till att företagets möjligheter 

utvecklas och att hoten undviks. (Stutely 2007, s. 49) 

3.2.3.4 Positionering och marknadsmix 

Ett företags marknadsstrategi visar vad företaget anser om sin målmarknad samt vad det har 

kommit fram till i bransch- och marknadsanalysen. Då företaget valt sin målmarknad behöver 

de välja vilken position på marknaden de bör ha för att nå målmarknaden. Positioneringen är 

ett beslut om hur företaget ska förhålla sig till sina konkurrenter. Utöver företagets 

positionering bör det också finnas en plan på hur företaget ska kunna differentiera sig från 

sina konkurrenter. (Barringer 2009, s. 149) 
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Företaget bör ha en beskrivning av sin vara eller tjänst och vad som särskiljer dem från 

konkurrenternas produkter. Det bör också finnas en plan om hur företaget ska positionera sig 

på marknaden, detta sker vanligen med hjälp av 4P eller liknande verktyg. De fyra P som 

vanligtvis används är product, price, place och promotion, med hjälp av dessa försöker 

företaget särskilja sig från andra företag som verkar inom samma område. (Kubr et al. 2001, 

s.82–83)  

3.2.4 Operationell planering 

Enligt Brooks & Stevens (1987, s. 128) handlar operationell planering om hur organisationen 

ska styra sin verksamhet. Den bör beskriva hur organisationen har tänkt marknadsföra, 

tillverka och distribuera sina produkter eller tjänster. Den operationella planeringen bör lyfta 

fram framtagandet av organisationens produkt eller tjänst. Den bör alltså även innefatta 

information om utveckling och produktion av organisationens huvudsakliga produkter eller 

tjänster. (Brooks & Stevens 1987, s. 128) 

 

Utvecklings- och produktionsprocessen för organisationens produkt eller tjänst bör beskrivas 

stegvis där de olika stegens svårigheter och risker identifieras. De kostnader som kan 

förknippas med tillverkningen av produkten eller tjänsten, både rörliga som fasta kostnader, 

ska beskrivas och även uppskattas till hur stora de är. (Schilit 1987, s. 18) 

 

När företaget bestämt hur produkterna eller tjänsterna ska skapas bör de även beskriva vilka 

kvalitetskontroller som ska finnas för att säkerställa produktens kvalitet. Det bör framgå hur 

stor andel av produkterna som är defekta samt hur denna andel har förändrats under de senaste 

åren. (Schilit 1987, s. 18) 

 

Barringer (2009, s. 185) förklarar att ett företags operationella planering kan delas upp i två 

avsnitt, ett avsnitt som beskriver verksamhetsstyrningen och ett som berör produktutveckling 

för nya produkter eller tjänster. Det första avsnittet, verksamhetsstyrningen, beskriver hur 

verksamheten kommer att styras samt hur produktionen av produkten eller servicen går till. 

De vanligaste delarna som brukar ingå i det här avsnittet är: 

 

Verksamhetsmodell och förfarande. Denna del av planen är viktig då den beskriver hur 

organisationen planerar att genomföra sin verksamhet. En metod för att göra detta är att lista 
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de viktigaste delarna i verksamheten samt de kritiska faktorer som avgör om verksamheten 

kommer att lyckas eller misslyckas (Barringer 2009, s. 189). För att finna dessa kritiska 

framgångsfaktorer kan det vara lämpligt att använda sig av en top-down metod, vilket innebär 

att företaget utgår ifrån sina mål och analyserar fram vilka faktorer som är viktiga för att 

företaget ska kunna uppfylla de uppsatta målen (Freund 1988, p. 21). En annan metod för att 

visa hur organisationen ska bedrivas är att använda sig av ett operationellt flödesschema som 

visar nyckelstegen i tillverkningen av en produkt eller leveransen av en service (Barringer 

2009, s. 189). 

 

Det kan också vara intressant att studera och vara medveten om hur produkterna ska bli 

lagrade, lagrets omsättningshastighet, produkten eller servicens produktionscykel samt 

information om var 

flaskhalsar kan uppstå i 

tillverkning av produkten 

eller genomförandet av 

tjänsten. Beskrivningen bör 

också innehålla information 

om hur kvalitetskontrollerna 

ska fungera samt hur 

organisationen ska jobba med 

service efter själva 

försäljningen. (Barringer 

2009, s. 189-190) 

 

Verksamhetens geografiska placering. Även verksamhetens läge bör studeras eftersom det 

kan påverka hur effektivt och produktivt organisationen fungerar. Några viktiga aspekter är 

närhet till kvalificerad arbetskraft, leverantörer, kunder och transportmöjligheter. Andra saker 

som kan spela en stor roll är områdets skattesatser och priset på mark och arbetskraft. 

(Barringer 2009, s. 192) 

 

Faciliteter och utrustning. Organisationens faciliteter och utrustning bör även den studeras 

för att få en uppfattning om vilka som är organisationens viktigaste faciliteter samt utrustning 

och hur dessa har anskaffats eller kommer att anskaffas (Barringer 2009, s. 194). Detta kan 

Den operationella planeringen inriktar sig på 

verksamhetsstyrning och produktutveckling. 



 

22 

 

röra sig om teknologiska, finansiella, personal- eller produktionstillgångar (Programme 

TACIS et al. 1996, p. 12). 

 

Då man upprättar planer över de tre ovanstående delarna menar Barringer (2009, s. 205) att 

det är viktigt att fundera på hur detaljrik man ska vara i de olika beskrivningarna. Fokus ska 

läggas på de delar som är av störst vikt för organisationens framgång medan delar som kan 

anses som självklarheter i organisationen endast ska beskrivas kortfattat. (Barringer 2009, s. 

205) 

 

Det andra avsnittet av den operationella planen handlar om produktutveckling för helt nya 

produkter eller tjänster och i vilken fas en produktidé befinner sig i. Detta avsnitt finns inte 

med i alla affärsplaner utan används bara av organisationer som utvecklar nya produkter på 

marknaden. (Barringer 2009, s.185) 

3.2.5 Finansiella dokument 

Den finansiella planeringen är en viktig del av ett företags affärsplanering, alla strategier och 

mål bör vara väl grundande i en finansiell analys av företagets situation (O’Conor 2000, s. 

94). I den finansiella planeringen vill företaget få en insikt i vad det kommer att kosta att 

genomföra de olika delarna av verksamheten, hur framtida intäktsprognoser ser ut, hur 

mycket kapital som finns och hur mycket kapital som kommer behövas från investerare. För 

att kunna undersöka detta anser Brooks & Stevens (1987, s. 128-129) att följande delar bör 

undersökas, försäljningsprognoser och prognostiserad resultaträkning, kassaflödesanalys, 

prognostiserad balansräkning, break-even analys samt en plan för hur kapital ska anskaffas 

och användas. (Brooks & Stevens 1987, s. 128-129) 

 

Ett företags budget är ett användbart verktyg som används till att ställa upp planer för hur 

företaget ska kunna genomföra sin verksamhet. Budgeten ger företaget möjlighet till att både 

kontrolla sina kostnader och samtidigt kan de genomförda projekten följas upp. Detta är 

viktigt för att se hur väl de faktiska kostnaderna överensstämmer med de budgeterade och vad 

som påverkat de eventuella avvikelserna. (Paley 2004, s.90) 
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En viktig del av affärsplaneringen är prognostisering av företagets framtida intäkter och 

kostnader. Då företag ofta verkar på en konkurrensutsatt marknad kan det vara svårt att lyckas 

skapa säkra prognoser. Detta medför att företag ofta måste försöka förstå vilken effekt trender 

och olika scenarier kommer ha på kundernas beteende. Då dessa prognoser tas fram är det 

vanligt att man diskuterar med olika konsulter antingen ifrån det egna företaget eller externa. 

Dessa prognoser har ofta låg träffsäkerhet något som företag försöker motverka genom att ha 

konkurrenter och lagstiftande instanser under uppsikt. (O’Conor 2000, s.98-104) 

 

Då företagets verksamhet beskrivits i finansiella termer kan dessa användas som en del av 

företagets affärsplan. Väljer man att göra detta bör resultaträkning, balansräkning, 

kassaflödesanalys samt en break-even analys finnas med i den finansiella delen (Hormozi et 

al. 2002, s. 758). Dessa rapporter bör både finnas som historiska sammanställningar över vad 

som har hänt den senaste perioden samt som prognoser över framtida perioder. Det kan också 

vara lämpligt att ta med diverse nyckeltal som beskriver hur verksamheten fungerar. Dessa 

ska vara ett komplement till de andra finansiella rapporterna (Pinson 2005, s. 106-107). 

Många av de som läser en affärsplan är intresserade av nyckeltalen och därför tycker Finch 

(2012, s. 102) att det är bra att ha med några nyckeltal i affärsplanen eftersom det gör 

affärsplanen mer fullständig (Finch 2012, s. 102).  

3.3 Affärsplaneringens koppling till affärsplanen 

Om ett företag väljer att arbeta med affärsplanering har de möjlighet att utgå från de 

långsiktiga strategiska målen och sedan bryta ner dessa i allt kortare perioder. När företaget 

gör detta använder de sig av taktisk planering för att bestämma hur de ska uppnå de utsatta 

strategiska målen. Även de taktiska målen kan konkretiseras i en operationell plan där alla de 

olika momenten i verksamheten identifieras och en beskrivning för hur dessa ska utföras 

fastställs. Då dessa planer fastställts kan de användas för att skapa en affärsplan. Affärsplanen 

Den finansiella delen ska innehålla både 

historiska och prognostiserade rapporter. 
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är en beskrivning av företaget från tre olika perspektiv det 

vill säga från ett marknads-, ett operationellt och ett 

finansiellt perspektiv. Företagets strategiska mål 

presenteras ofta i affärsplanens inledande del tillsammans 

med annan viktig information om företaget. Det finansiella 

perspektivet och marknadsperspektivet är en stor del 

hämtad från den taktiska planeringen vilken beskriver hur 

företaget har planerat att gå tillväga för att nå sina 

strategiska mål. Även den operationella planeringen finns 

med i affärsplanen då den ska ge en insyn i hur 

verkställandet av de olika planerna ska gå till. 
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4 Empiri 

I det empiriska kapitlet beskrivs Jägersros situation, däribland vilka kostnader och intäkter, 

vilka kunder och leverantörer samt vilka visioner och strategier de har. Kapitlet avslutas med 

en beskrivning av några mål och visioner ATG har för travsporten både lokalt och nationellt. 

4.1 Tjänster 

Jägersrobanan drivs av den ideella föreningen JTG, denna har som uppdrag att bedriva 

verksamheten på Jägersro. Detta uppdrag består framförallt av att underhålla banan och 

omkringliggande anläggningar för att kunna erbjuda bra tävlingsförutsättningar för hästsport. 

Det överskott som genereras går framförallt till ökade prismedel för de aktiva. (Yngvesson 

2012)   

 

Jägersro erbjuder även en rad andra tjänster, det finns en restaurang som serverar mat under 

tävlingsdagar men den fungerar även som en vanlig lunchrestaurang tävlingsfria dagar. De 

hyr ut stall och hästboxar till hästtränare så att dessa kan bedriva sin träning på Jägersro. Det 

finns sittplatser och en totohall där man kan lämna in spel under loppen. Utöver detta erbjuds 

även grupparrangemang vilka främst är inriktade mot företagsgrupper. I dessa kan ingå att 

prova på dubbelsulky där man får köra ett ekipage tillsammans med en erfaren körsven. 

(Yngvesson 2012; Holst 2012)  

4.2 Vision och strategi 

Holst (2012) menar att Jägersro har som mål att vara Sveriges bästa bana för aktiva, publik 

och personal. Det finns även ett dokument från 2008 som Jägersro tog fram vilket behandlar 

företagets historik, nuläge samt förslag till förbättringar. I detta dokument presenteras en 

vision som stämmer väl med detta mål:  

”Jägersro skall vara en viktig drivkraft för hästsportens utveckling i Skåne och navet i 

en dynamiskt utvecklande del av Malmö. Jägersro skall erbjuda bästa möjliga 

förutsättningar för träning, utveckling och tävlande inom alla hästsportens grenar. 

Statsdelen Jägersro skall erbjuda många människor ett innehållsrikt och spännande 

boende, berikande arbeten, ett brett och livskvalitetsutvecklande utbud av varor och 

tjänster samt spännande och utmanande rekreation och underhållning”.  

(Jägersro 2008, s. 19) 
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Jägersro jobbar mot att utveckla Jägersro som anläggning samt bidra till hästsportens 

utveckling i södra Sverige. För att uppnå detta syfte har ett av Jägersros viktigaste mål blivit 

att försöka öka intäkterna som genereras utöver anslagen. (Jägersro 2008, s. 18-19) 

 

I dag saknar Jägersro en uttalad strategi för hur anläggningen ska vidareutvecklas (Yngvesson 

2012). Yngvesson (2012) menar att viktiga delar i Jägersros verksamhet är att arrangera 

tävlingar, försöka tjäna så mycket pengar som möjligt till prispengar samt att leverera en bra 

tjänst till de tränare som är hyresgäster hos Jägersro. Dessutom påpekar han att det är viktigt 

att försöka få så mycket av de centrala anslagen som möjligt. (Yngvesson 2012) 

4.3 Jägersros intäkter 

4.3.1 Anslag 

Jägersro är en organisation som får intäkter ifrån en rad olika håll. Det leder till att 

anläggningen också har flera olika kunder. Jägersros primära intäkter kommer från spelarna 

genom ATG:s anslagsfördelning. Anslagsintäkterna är budgeterade att uppgå till 157 miljoner 

kronor för 2012 vilket motsvarar 73 % av organisationens omsättning, de resterande 27 % är 

de budgeterade intäkter som Jägersro på egen hand kommer att generera från till exempel 

restaurangverksamheten. Anslagen består av tre delar, basbelopp, tävlingskostnadsersättning 

och prisersättning. Dessa anslag bestäms med hjälp av ett basbelopp vilket 2012 uppgår till 

25 miljoner kronor för travet och motsvarande belopp för galoppen är 13 miljoner kronor. 

Detta belopp kan organisationen sedan påverka med hjälp av dessa tre incitamentparametrar. 

(Jägersro styrelse 2012) 

 

 Den årliga procentuella förändringen av antalet aktiva tävlingshästar på Jägersro. Om 

Jägersro har lyckats öka antalet tävlingshästar på banan jämfört med föregående 

innebär det ett större belopp till anläggningen. Denna parameter utgör 12,5 % av den 

totala incitament påverkan.  

 Den årliga procentuella förändringen av antalet aktiva licensinnehavare på Jägersro 

och även denna viktas med 12,5 %. Samma gäller med den här parametern, ju fler 

aktiva licensinnehavare desto större anslag till Jägersro. 

 Den procentuella förändringen av den totala spelomsättningen i regionen Skåne vilken 

viktas med hela 75 %. Om spelomsättningen på hästsport i Skåneregionen ökar 

jämfört med föregående år ger det en positiv inverkan på anslagen. 
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Dessa parametrar viktas samman vilket gör att man får en viktad procentsats som ökar eller 

minskar det erhållna basbeloppet. Därefter justeras basbeloppet ytterligare en gång. Den här 

gången ökar eller minskar det justerade basbeloppet med ett beräknat belopp. Detta belopp 

räknas fram genom att omsättningen i kronor, alltså den totala summa pengar som omsatts i 

Sverige till Jägersros tävlingar, jämförs med samma omsättning under föregående år. 5 % av 

denna omsättningsförändring i kronor påverkar sedan Jägersros basbelopp. Om till exempel 

omsättningen till Jägersros tävlingar har ökat med 10 miljoner kronor under året innebär det 

att Jägersros basbelopp ökar med 5 % av denna summa, alltså 500 000 kronor. (Jägersro 

styrelse 2012) 

 

Utöver det justerade basbeloppet kan en bonus utgå om arrangören anordnar fler lopp än det 

som åtagits för spelformen. Då banan åtagit sig att anordna en tävlingsdag finns det ett 

fastställt antal lopp, beroende på speltypen, som ska anordnas. Väljer banorna att anordna fler 

får de en extra bonus. (Jägersro styrelse 2012) 

 

Den andra delen av anslaget består av en 

tävlingskostnadsersättning. Beloppet är 

tänkt att täcka de kostnader som uppstår 

under tävlingsarrangemangen. Här 

grundas ersättningen på antalet tävlingar 

och storleken på dessa där större 

tävlingar får större belopp. Under 2012 

uppgår tävlingskostnadsersättningen för 

Jägersro till 22 miljoner kronor. 

(Jägersro styrelse 2012) 

 

Slutligen ingår även en summa för 

prisersättning i anslaget. Summan uppgår 

till 90 miljoner kronor för 2012. Denna summa är tänkt att Jägersro ska ge ut till de aktiva 

som prispengar i de olika loppen. 

 

Anslagens tre beståndsdelar och dess 

procentuella storlek. 
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Som vi har beskrivit ovan är basbeloppet den enda del av anslaget som Jägersro har en viss 

möjlighet att påverka. Denna del utgör dock endast 25 % av de totala anslagen. Det innebär 

att Jägersro har en väldigt liten möjlighet att påverka de totala anslagen.  

4.3.2 Intäkter från aktiva 

Från de aktiva som utövar hästsport på Jägersro beräknar organisationen att få 13 miljoner 

kronor under 2012. Denna summa kommer framförallt ifrån insatser, vilket är pengar som 

hästtränare och hästägare betalar in för att få delta i så kallade insatslopp. (Jägersro styrelse 

2012) 

4.3.3 Intäkter för Jägersros stall och träningsanläggning 

Jägersro är en stor anläggning på cirka 130 hektar mark vilket bland annat innefattar 

lokalytor, stora parkeringar, flertalet stall, hagar och boxar för hästar samt träningsbanor för 

hästarna. Organisationen försöker att utnyttja denna styrka så gott det går genom att hyra ut 

delar av anläggningen. Framförallt får Jägersro hyresintäkter från aktiva som hyr in sig på 

Jägersro för att bedriva sin träning där istället för på en gård. Det finns även andra som väljer 

att hyra stallplats på Jägersro, bland annat Frans Suell-gymnasiet och Polisrytteriet. 

(Yngvesson 2012) Utöver dessa hyresintäkter hyr organisationen alltså även ut lokaler, 

parkeringsplatser och skyltplatser runt omkring banan. Sammanlagt kommer de beräknade 

hyresintäkterna år 2012 att uppgå till totalt 14 miljoner kronor. Jägersro menar dock att det 

finns potential till att öka dessa intäkter ytterligare. (Jägersro styrelse 2012) 

4.3.4 Reklam och arrangemangsintäkter 

Jägersro arrangerar olika arrangemang för att få privatpersoner och företag till banan. Det 

brukar röra sig om olika paketerbjudanden som säljs för att få fler folk till banan och på så vis 

öka intäkterna. (Yngvesson 2012) 

 

Eftersom en stor del av hästsporten som utövas på Jägersro tv-sänds finns det en rad 

reklamplatser runt omkring banan som genererar intäkter till organisationen. Dessutom får 

organisationen intäkter ifrån sponsring. Jägersro har prognostiserat att reklam och 

arrangemangsintäkterna kommer inbringa 7 miljoner kronor 2012.(Jägersro styrelse 2012) 
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4.3.5 Banpublikintäkter 

De största egna intäkterna som Jägersro har är publikintäkter som är budgeterade till 21 

miljoner kronor. Av dessa består ungefär 1,5 miljoner kronor av entréintäkter och resterande 

av restaurangintäkter. Publiktrenden på de svenska banorna de senaste åren är dock en dyster 

läsning. Spelet flyttar allt mer ifrån banorna. Tidigare kom allt spel ifrån banorna men idag 

sker 95 % av spelomsättningen utanför banorna genom internet, spelombud och mobil. Detta 

innebär att de spelintresserade inte längre behöver ta sig till banorna för att spela vilket har 

lett till sjunkande publiksiffror på tävlingsdagarna. (Yngvesson 2012) 

 

Under en vanlig travtillställning menar Yngvesson (2012) att publiken kommer från 

Malmöområdet, men att det vid större tillställningar kommer publik från ett större område. 

Under de flesta tävlingsdagarna består dock publiken till stor del av personer som har 

koppling till travet vilket kan betyda att travet har svårt att nå ut till en bredare allmänhet. 

(Yngvesson 2012) Publiktappet har varit störst på vardagstravet medan stora tävlingar såsom 

Hugo Åbergs Memorial, Travderbyt, Gentlemannadagen och V75 på Jägersro alltjämt håller 

upp en bra publiknivå. (Jägersro 2008) 

 

Den publik som bara är på banan för att se tävlingar är inte en speciellt stor intäktskälla för 

Jägersro men det är ändå viktigt för Jägersro att det kommer folk till banan. Yngvesson 

(2012) menar att publiken framförallt ger legitimitet åt sporten, sponsorintäkter till 

anläggningen samt att det är främst tack vare ett stort publikintresse som nya hästägare 

tillkommer. 

4.3.6 Extra intäkter 

Inom den här posten finns de intäkter som Jägersro får för de tv-sändningar som sänds ifrån 

anläggningen samt de intäkter som ungdomsverksamheten genererar. Den här posten 

förväntas inbringa 1,5 miljoner kronor år 2012. (Jägersro styrelse 2012) 

4.4 Jägersros kostnader 

Yngvesson (2012) förklarade att i och med att Jägersro är en icke-vinstdrivande organisation 

ska organisationen inte göra alltför stora vinster. Anläggningens mål är att få så höga intäkter 

och låga kostnader som möjligt så att ett stort överskott kan delas ut till de aktiva i form av 

prispengar. Just den här posten, prispengar till hästägare, är också den största utgiften för 
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Jägersro och är budgeterad att uppgå till 100 miljoner kronor för år 2012. (Jägersro styrelse 

2012) 

 

Efter prispengar till aktiva är den näst största utgiftsposten ”Övriga tävlingskostnader” och låg 

2011 i storleksklassen 68 miljoner kronor. Den här posten inrymmer samtliga kostnader som 

uppstår i samband med tävlingar. Några av de största delarna är löner och övriga kostnader 

för funktionärer, reklam och PR, kostnader för att driva restaurangen, kostnad för ambulans 

och veterinär, framtagning av programblad samt hyror för, tält, bord, stolar och 

storbildsskärmar. (Jägersro styrelse 2012) 

 

En tredje stor utgiftspost benämns ”Anläggningskostnader” och är de kostnader som kan 

kopplas till driften av anläggningen. Däribland ingår kostnader för energiförbrukning, 

reparationer och underhåll, förbrukningsmaterial och löner samt övriga personalkostnader till 

de fast anställda på Jägersro. (Jägersro styrelse 2012) 

4.5 Bransch 

Holst (2012) menar att Jägersro är verksam inom underhållningsbranschen eftersom 

organisationen riktar stort fokus gentemot de personer som spelar genom ATG på hästspel. 

Under 2011 uppgick spelet på ATG till 13,1 miljarder kronor vilket var en ökning med 2,4 % 

(ATG 2011). Omsättningen har stadigt ökat de senaste åtta åren men prognoserna för 2012 

säger att en liten minskning kommer att ske under året (Brohlin 2012). 

 

Den svenska spelmarknaden är uppdelad i två delar. Den ena delen är reglerad eftersom 

spelreglerna bestäms av den svenska regeringen eller Lotteriinspektionen. Den reglerade 

marknaden omsatte under 2011 totalt 42 miljarder kronor vilket var en ökning på en miljard 

kronor från året innan. ATG innehar 31 % av denna spelmarknad. Störst marknadsandel har 

Svenska spel som har cirka 50 %. Bakom dessa två giganter finns det ett fåtal mindre aktörer, 

däribland Svenska postkodlotteriet, Bingolotto och Casino Cosmopol. (ATG 2011) 

 

Den andra delen är okontrollerad och här tillkommer internationella konkurrenter som 

erbjuder spel via internet i Sverige utan tillstånd. Det finns en rad olika internationella 

konkurrenter som erbjuder spel via internet i Sverige. (ATG 2011) Av dessa bolag är det två 

stycken som erbjuder spel på de svenska hästtävlingsloppen, Unibet och Expekt och dessa ses 

därför som konkurrenter till Jägersro (Yngvesson 2012).  
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Jägersro får även intäkter via den publik som kommer till banan för att uppleva tävlingarna. 

Holst (2012) menar att Jägersro har hela familjen som målgrupp, men att målgruppen kan 

skifta beroende på olika dagar och olika evenemang. Det har under de senaste åren skett en 

kraftig ökning i antalet konkurrenter i takt med att flera nya arenor har byggts både i Sverige 

men även lokalt i Malmö-området (Holst 2012; Got Event 2012). Så är även fallet för 

Jägersro eftersom det i Malmö har tillkommit två stora arenor de senaste åren. Stadens 

fotbollslag liksom hockeylag spelar numera i två moderna arenor som givetvis påverkar 

Jägersros möjligheter till att locka publik till arenan (Holst 2012). Holst (2012) menar att det 

finns 3-4 stora konkurrenter i Malmö-området som konkurrerar inom 

underhållningsbranschen, konkurrensen kommer främst från fotboll, hockey och olika events i 

form av musik och mässor. Yngvesson (2012) nämner att Jägersros publiksiffra på en V75-

tävling brukar minska med 1200-1500 personer om till exempel fotbollslaget Malmö FF 

spelar en viktig match samma dag. Det är dock inte bara konkurrenterna som har ökat utan 

även de potentiella kunderna i och med att det nu arrangeras nya typer av evenemang på 

arenorna. Ett tydligt exempel på detta är det faktum att Solvalla, en icke-vinstdrivande 

travbana i Stockholm, till höst ska arrangera finalen i STCC vilket är standardbilsracing. 

(Solvalla 2012) 

 

Risken att en ny konkurrerande travbana byggs i närheten av Jägersro anses vara väldigt liten. 

För att bedriva en travbana är det nödvändigt med både totalisatortillstånd samt att få medel 

från ATG som kan användas för att arrangera tävlingar. För att en nystartad travbana skall få 

medel från ATG krävs det att en annan travbana blir tilldelad mindre anslag vilket kan bidra 

till motstånd bland de etablerade travbanorna. Svårigheter att få nödvändiga medel samt 

totalisatortillstånd gör att det är väldigt svårt att etablera nya travbanor i Sverige. (Yngvesson 

2012)  

4.5.1 Samarbetspartners – leverantörer 

Jägersro samarbetar och är kund hos ett antal olika företag. Här finns bland annat 

Skånemejerier samt foderleverantören Kraft. De samarbetar även med Swedbank som är 

organisationens bankleverantör. Jägersro har även samarbetat med Aftonbladet på nationell 

bas, men de söker numera ett samarbete med Kvällsposten då den når ut bättre lokalt. 

(Yngvesson 2012) 
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4.6 Marknadsföring 

ATG sköter marknadsföringen som berör Sveriges hästsport samtidigt som de enskilda 

banorna marknadsför sina egna tävlingar. Yngvesson (2012) menar att för tillfället är inte 

marknadsföringen av hög prioritet för Jägersro. De resurser som satsas på marknadsföringen 

används framförallt inför de större tävlingsdagarna för att försöka få så mycket publik som 

möjligt till dessa. Holst (2012) berättar att ATG är delaktiga i marknadsföringen vid större 

arrangemang för att optimera spelandet. Jägersro marknadsför sig själva via ett antal olika 

medier såsom dagspress, utomhus och online. För att nå nya kunder försöker företaget locka 

med artister och även företagskvällar. (Holst 2012) 

4.7 Trav 2010 – vision och policy 

Svenska travsportens centralförbund (STC), numera Svensk travsport (ST), tog 2004 fram ett 

policydokument där de beskrev mål och visioner för travsporten 2010. I detta dokument finns 

att läsa att STC:s vision är ”Travsport i världsklass - tillgänglig för alla”. För att arbeta mot 

denna vision har de satt upp ett antal delmål.  

 

Övergripande mål är att verksamheten ska ha en bred folklig förankring och en stor 

geografisk spridning. De menar att det är viktigt att verksamheten erbjuder positiva 

upplevelser samt att den svenska travsporten är internationellt framgångsrik. Verksamheten 

ska hålla hög klass och det ska finnas en aktiv och utvecklande ungdomsverksamhet. I den 

beslutande instansen bör det finnas representanter från både spelare och utövare. De 

framhåller också vikten av hästnäringen då den är den fjärde största näringen inom 

lantbrukssektorn där ungefär 15 000 heltidstjänster finns tillgängliga. Totalisatorspelet är ett 

medel för att skapa resurser till denna verksamhet. (Svenska travsportens centralförbund 

2004, s. 11) 

 

För tävlingsverksamheten är målsättningen att skapa intresse hos aktiva och allmänheten där 

både elit- och breddsport ska finnas tillgänglig. Breddsport för att alla ska ha möjlighet att 

utöva sporten samt elitsport för internationell konkurrenskraft och massmedial 

uppmärksamhet. (Svenska travsportens centralförbund 2004, s. 13) 

 

För ungdomsverksamheten är målsättningen att genom fritidsaktiviteter skapa intresse för 

sporten, vilket är viktigt för sportens framtid. STC menar att ungdomsverksamheten är viktig 



 

33 

 

för att sporten ska nå nya målgrupper vilket också leder till en positiv bild av sporten. 

(Svenska travsportens centralförbund 2004, s. 23)  

 

STC har också som mål att öka banpubliken vilket de menar är viktigt för att sporten ska vara 

framgångsrik på längre sikt. För att lyckas med detta anser förbundet att de är viktigt att skapa 

attraktiva evenemang på travbanorna för att på så vis profilera travbanorna som 

upplevelsecentra. De menar att travsporten måste kunna attrahera hela familjen till banorna 

och att de måste differentiera sitt utbud då det finns skilda förväntningar bland de som 

besöker banan. År 2004 bestod publiken till huvuddelen av personer i 40-60 årsåldern 

(Svenska travsportens centralförbund 2004, s. 27), något som är bra då detta ofta är den tid då 

människor är som köpstarkast. Men det medför även problem om gruppen inte förnyas utan 

bara blir äldre (Yngvesson 2012). 

 

Den ekonomiska målsättningen är en långsiktig och positiv utveckling av travsporten vilket 

ska säkerställas genom de resurser som genereras av ATG. STC menar att det finns ett 

sybiotiskt förhållande mellan ATG och Svensk travsport där båda är beroende av varandras 

framgång för att vara framgångsrika. Under senare tid har det skett en förändring av 

spelmarknaden där spelbolag och mediebolag samarbetar kring evenemang för att erbjuda 

både spel och underhållning. (Svenska travsportens centralförbund 2004, s. 39) 

 

Målsättningen för regionala travsällskapen är att de ska ansvara för tävlingsverksamheten och 

verka för att stärka intresset för travsporten i regionen. Utöver detta ska sällskapets arbete 

inriktas på främjandet av hästavel och hästägande. (Svenska travsportens centralförbund 

2004, s. 55) 

4.8 Framtidens travsport 

Sedan slutet av 1990-talet har det varit en nedgång i antalet aktiva och antalet hästar, 

samtidigt som det har blivit dyrare att träna hästar. För att undersöka detta valde STC 

tillsammans med ATG att genomföra en utredning (Karlander & Eriksson 2006, s. 18). Denna 

utredning fokuserade på att öka intäkter och sänka kostnader för ST på kort sikt, samt att 

effektivisera organisationen på nationell nivå (Karlander & Eriksson 2006, s. 5-6). I denna 

utredning påpekar författarna att konkurrensen på spelmarknaden blivit allt starkare, något 

som lett till en försämrad möjlighet för travet att generera de resurser som behövs för att 
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bedriva verksamheten. Då denna utredning gjordes genererades ungefär 82 % av 

travsällskapens intäkter från spelverksamheten, via anslag (Karlander & Eriksson 2006, s. 18).  

 

För att komma till rätta med den försämrade lönsamheten menar utredarna att banorna bör öka 

försäljningen på banorna så att en större del av inkomsterna kommer från annat än spelet. 

Karlander & Eriksson (2006, s. 26-27) berättar också att publiken minskar på banan något 

som de menar beror på att de som är intresserade av sporten väljer att följa den framför datorn 

eller tv:n. De menar därför att det är viktigt att travet får uppmärksamhet i media så att de 

medel som sporten kräver ska genereras. Då undersökningen gjordes fanns det statistik som 

visade att mindre än 10 procent av allt spel skedde på landets banor. (Karlander & Eriksson 

2006, s. 27) 

 

Utöver detta så påpekar Karlander & Eriksson (2006, s. 44) att det finns ett allt större utbud av 

aktiviteter vilket leder till att travsporten utsätts för allt större konkurrens från ett ökat antal 

evenemang. Det vill säga att det finns fler saker som konkurrerar om människors 

uppmärksamhet och pengar. Då allt fler väljer att inte gå till banan minskar kopplingen till 

sporten vilket i sin tur leder till mindre lojalitet till en specifik spelform. Detta betyder att det 

finns en risk för att spelarna istället väljer att spela på internationella spelbolag något som inte 

ger några pengar till svensk travsport. (Karlander & Eriksson 2006, s. 44) 

 

De menar också att banorna bör försöka samarbeta med kommunerna för att på så vis få bättre 

förutsättningar för att driva och underhålla anläggningarna. De påpekar att stallplatser ofta är 

subventionerade, något de menar bör förändras så att dessa kostnader täcks av motsvarande 

intäkter (Karlander & Eriksson 2006, s. 11). 

 

Resurserna som tas fram bör inte endast användas som prispengar utan även till att underhålla 

anläggningar och främja intresset för travsporten samt till att stärka travsporten som både 

evenemang och spelupplevelse (Karlander & Eriksson 2006, s. 62).  

 

Karlander & Eriksson (2006, s. 62) påpekar slutligen att travbanorna äger ungefär 1100 hektar 

mark vilken de anser borde utnyttjas bättre. De menar även att de publikområden som finns 

bör utnyttjas bättre då vissa endast används 1-2 gånger per år (Karlander & Eriksson 2006, s. 

72). 
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5 Analys 

I kapitlet kommer den teoretiska framställningen av affärsplanering i ett vinstdrivet företag 

att appliceras på en anslagsdriven organisation. Detta görs för att undersöka om det finns 

skillnader i hur en icke-vinstdriven organisationsaffärsplanering skulle kunna se ut jämfört 

med hur det skulle se ut för ett vanligt företag. 

 

Som nämnts i bakgrundbeskrivningen finns det ett antal fördelar med att ett företag använder 

sig av affärsplanering. Först och främst hjälper den företaget att definiera sina mål och att 

utarbeta den strategi som krävs för att nå dessa mål. Utöver dessa tillkommer även ett 

ytterligare antal andra fördelar, detta beroende på att företaget blir tvunget att gå igenom sin 

verksamhet. Under denna process görs en omfattande analys av den tjänst företaget 

tillhandahåller, hur företagets marknad ser ut samt hur företagets finansiella situation ser ut. 

Dessutom kommer analysen hjälpa till med att identifiera svagheter inom 

produktionsprocessen, samt förklara hur beslutsprocessen ser ut i företaget. 

 

Då Jägersro finansieras med hjälp av anslag skulle detta kunna innebära att de presenterade 

fördelarna inte uppstår eller att Jägersro inte har samma nytta av de förtjänster som en 

affärsplanering skulle gett ett företag som inte finansieras med hjälp av anslag. För att 

undersöka detta går vi igenom de olika delarna av planeringsprocessen för att se om dessa 

påverkas av att företaget drivs med hjälp av anslag. 

5.1 Strategisk planering 

Som vi nämnt i empirin är Jägersros mål att utveckla Jägersro som anläggning och bidra till 

hästsportens utveckling i södra Sverige. Detta bör stämma bra överens med de intressen som 

företagets intressenter har. Då sällskapet som äger organisationen till stor del består av aktiva 

inom hästsporten kan organisationens primära mål ses som väl genomtänkt. För att uppnå 

detta mål försöker Jägersro öka intäkterna som genereras utöver anslagen. Genom att göra 

detta blir företagets beroendeställning till ATG något svagare, vilket kan ge Jägersro större 

möjlighet att själva besluta om hur anläggningen bör utvecklas. För att organisationen ska 

uppnå sitt mål med att öka sina kringintäkter anser vi att det är tvunget att Jägersro ser sig 

som en organisation som erbjuder en arena för andra eventbolag att hyra och arrangera 

evenemang på. Det grundar vi på det faktum att det finns så mycket större potential i 

anläggningen än att bara arrangera hästtävlingar. Vi anser alltså att anläggningen Jägersro ska 
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anordna fler typer av evenemang, inte bara hästtävlingar. Att Solvalla hösten 2012 kommer att 

arrangera STCC-finalen menar vi är något som styrker detta. Det initiativet visar att det går att 

bredda verksamheten och tänka utanför hästtävlingarna. Eftersom Jägersro och Solvalla har 

liknande förutsättningar ser vi ingen anledning till varför Jägersro inte skulle kunna utveckla 

verksamheten med flera typer av evenemang på anläggningen. Det tas även upp i både Trav 

2010 – vision och policy och i Framtidens trav att travbanorna bör ses som ett 

upplevelsecentra, något som borde tala för att det kan vara lämpligt att Jägersro försöker se 

sig som ett företag som tillhandahåller en arena. 

 

Vi anser att den strategiska planeringen kommer skilja sig något mellan anslagsdrivna företag 

och icke-anslagsdrivna. Detta beror på att ett anslagsdrivet företag befinner sig i en 

beroendeställning till ett anslagsgivande företag. Det anslagsgivande företaget har därmed en 

större möjlighet att påverka hur det anslagsdrivna företagets mål och strategier ska se ut. Det 

samma kan naturligtvis gälla för ett icke-anslagsdrivet företag där starka intressenter påverkar 

företagets mål och strategier. Men vanligtvis har ofta ledningen en större möjlighet att själva 

sätta upp de mål och strategier som de bör jobba mot.  

 

Vill företaget upprätta en affärsplan är det lämpligt att man placerar mål och visioner i främre 

delen av affärsplanen tillsammans med en företagsbeskrivning som ska förklara 

organisationen och dess verksamhet. I Jägersros fall är det bra om de tar med den här delen i 

sin affärsplan, dels för att utomstående som läser affärsplanen ska få en inblick i 

organisationen men även för att det kan vara bra för den egna organisationen. I och med att 

Jägersro är anslagsdrivet anser vi att det kan vara svårare att koppla intäkten till utförandet av 

tjänsten. Det leder till att det kan vara svårt att få en tydlig förståelse för hur organisationen 

fungerar. Därför menar vi att det kan vara lärorikt för Jägersro själva att diskutera sin 

verksamhetsidé och den produkt eller tjänst som de erbjuder. Helt enkelt för att få en större 

klarhet i vilket område organisationen är verksamma i. 

 

5.2 Marknadsplanering 

Om vi ser till Jägersros nuvarande situation behöver de enligt oss inte lägga lika stort fokus på 

marknadsplanering som ett företag som inte är anslagsdrivet. Det beror på att, som vi nämnde 

i empirin, en stor del av Jägersros intäkter kommer i form av anslag från ATG. Därför 

behöver inte Jägersro locka till sig nya kunder och av den anledningen är 
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marknadsplaneringen inte lika viktig för Jägersro eftersom den, som beskrivits i teorin, ska 

berätta hur organisationen ska försöka locka till sig nya kunder. 

 

Marknadsplaneringen ska beskriva hur en organisation ska behålla sina kunder. Vi anser dock 

att Jägersro och ATG har ett så nära samarbete att lika stort fokus inte behövs läggas i 

marknadsplaneringen för att förklara hur Jägersro ska kunna ha kvar ATG som kund. Om man 

däremot tar i beaktande att Jägersro har som målsättning att öka de övriga intäkterna, det vill 

säga intäkterna som inte kommer från anslag, så inser man att det ändå kan vara av värde för 

Jägersro att använda sig av marknadsplanering. 

 

I teorin påpekas det att marknadsplaneringen bör ske i samarbete med de anställda eftersom 

det leder till större förståelse för företagets planer bland medarbetarna och en starkare 

företagskultur generellt. Det tror vi vore bra även för Jägersro då organisationen är verksam 

inom flera olika områden. Om personalen är delaktig i marknadsplaneringen tror vi att hela 

organisationen får en bättre samhörighet och en ökad förståelse för vad varje anställd tillför 

verksamheten. 

 

Eftersom Jägersro vill öka sina intäkter som inte kommer från anslag blir det därför relevant 

för Jägersro att använda sig av marknadsplanering. Om de däremot inte hade haft det målet så 

hävdar vi att marknadsplaneringen hade haft en mindre betydelse. Vi menar därför att 

anslagsdrivna organisationer som endast fokuserar på sina anslag inte behöver lägga lika stort 

fokus på marknadsplanering som ett vanligt företag. 

5.2.1 Branschanalys 

Det första Jägersro behöver göra är att identifiera vilken bransch de verkar inom, vilket inte är 

alldeles enkelt i Jägersros fall eftersom det kan diskuteras vilken produkt och tjänst de faktiskt 

erbjuder. Anordnar Jägersro hästtävlingar för spelarna eller är det ATG som hyr in sig på 

anläggningen och anordnar tävlingar? Dessa två synsätt representerar också två olika 

branscher, spelbranschen och arenabranschen. Som vi dock skrev i början av analysen anser 

vi att Jägersro ska se sig som en aktör i arenabranschen. 

 

I och med att ATG är en så viktig kund för Jägersro är det viktigare att veta hur det går för 

branschen ATG verkar i än för arenabranschen. Om spelbranschens omsättning kommer att 

öka den närmaste tiden kan man anta att ATG får mer pengar och i sin tur också Jägersro. 
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Därför behöver Jägersro ta del av två parametrar från analysen av spelbranschen. Av de 

parametrar som Barringer (2009, s. 104) framför anser vi att spelbranschens 

försäljningsprognoser är av störst intresse för Jägersro. Detta eftersom de kan ge indikationer 

om hur stora de framtida anslagen kan tänkas bli vilket är av intresse för Jägersros planerings- 

och budgetarbete. Den andra viktiga faktorn för Jägersro att beakta gällande spelbranschen är, 

som finns beskrivet i teorin, politiska beslut och lagstiftningen i branschen. Det är av stor vikt 

eftersom ATG just nu har monopol på att bedriva hästspel i Sverige. Om lagstiftningen 

angående monopolet på hästspel i Sverige skulle ändras innebär det stora konsekvenser för 

ATG och då även för Jägersro. Att få tillgång till det här materialet bör inte vara särskilt svårt, 

eftersom Jägersro har en nära relation till ATG har de säkert möjlighet till att ta del av ATG:s 

egna analyser av spelbranschen. 

 

Som vi nämnde ovan i analysen om marknadsplanering kan Jägersro marknadsplanera för att 

de vill öka sina övriga intäkter. För att då ta reda på vilka typer av evenemang och vilken 

marknadsstrategi Jägersro ska ha behövs en analys av arenabranschen. Om man vet vilka 

trender som gäller i branschen är det lättare att välja rätt strategi vad gäller priser och vilka 

evenemang som ska anordnas. 

 

Då övriga intäkter inte tilldelas med hjälp av anslag bör dessa delar av Jägersros analys av 

arenabranschen vara liknande branschanalysen för ett vanligt företag. Därför bör samtliga av 

de branschanalysdelar som vi nämner i vår teori vara intressanta för Jägersro att undersöka i 

sin branschanalys. Däremot kan det vara svårt att finna vissa av dessa uppgifter eftersom det 

inte finns någon branschorganisation. Vi råder därför Jägersro att titta igenom några av 

arenabranschens stora aktörers redovisning för att det troligtvis finns information där om hur 

branschen har utvecklats och kommer att utvecklas. 

 

För anslagsdrivna organisationer som är helt beroende av sina anslag tror vi inte att analysen 

av branschen är speciellt viktig. Däremot kan dessa organisationer ha nytta av att veta hur 

försäljningsprognoserna ser ut för den anslagsgivande organisationens bransch eftersom det 

mycket väl kan påverka kommande anslag. Om den anslagsdrivna organisationen däremot får 

andra intäkter utöver anslagen eller har en stor möjlighet att påverka anslagen tror vi att en 

branschanalys kan vara av stor vikt. 
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När Jägersro gör en bedömning om hur attraktiv branschen är bör de analysera Porters fem 

krafter. Risken att fler aktörer tar sig in i branschen behöver Jägersro ta reda på eftersom att 

det kan leda till att priserna i branschen pressas. För att analysera detta behöver branschens 

inträdesbarriärer kartläggas, till exempel kostnaden för att starta upp en ny konkurrerande 

arena, men dessa barriärer menar vi är tämligen höga i Jägersros fall. Som framförts i empirin 

är det svårt att få anslag av ATG för att anlägga en ny travbana. Dessutom anser vi att det 

krävs relativt stora finansiella insatser för att bygga en ny arena, något som tyder på att 

branschen har höga inträdesbarriärer. 

 

Den andra och tredje kraften mäter kunders respektive leverantörers styrka. Ju större dessa 

krafter är desto lägre blir lönsamheten för organisationen. Vi anser att Jägersros extra kunder, 

de utöver ATG, inte har särskilt stor makt över Jägersro eftersom företaget alltid har en 

säkerhet i form av de anslag de tilldelas av ATG. Vi menar också att Jägersro inte är speciellt 

beroende av sina leverantörer eftersom dessa erbjuder relativt alldagliga tjänster och 

produkter. 

 

Substitut och konkurrenter är, som vi tidigare nämnt, den fjärde och femte kraften. Substituten 

gör så att verksamheten inte kan ta ut ett alltför högt pris på sin vara eftersom kunderna då 

kommer välja substitutet istället. Enligt oss är substituten svårdefinierade för arenabranschen 

då branschens kunder inte har så många alternativ, då de måste hyra en arena för att kunna 

genomföra sina evenemang. Man skulle kunna tänka sig att evenemangsarrangören väljer att 

själva skaffa en lokal för att hålla sina evenemang i men detta känns inte särskilt sannolikt. 

Jägersro bör även analysera konkurrenterna i branschen, hur många och hur stora de är. Vi 

förespråkar att de kategoriserar konkurrenterna efter hur stor arena de har och vilka typer av 

evenemang de kan arrangera. 

5.2.2 Marknadsanalys 

I marknadsanalysen ska den del av branschen som är intressant för organisationen analyseras. 

Vi menar att även den här delen av affärsplaneringsprocessen är viktig för Jägersro då de vill 

öka sina intäkter från olika typer av evenemang på arenan. För att kunna göra det behöver de 

ha en god uppfattning om organisationens målmarknad, kunder och konkurrenter. 

 

För att identifiera målmarknaden är det viktigt för Jägersro att veta vilka arrangörer och 

evenemang som är lämpliga att anordna på anläggningen. Om de vet detta är det lättare att 
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rikta marknadsföringen till lämpliga kunder. Vi menar att Jägersro bör försöka hitta segment 

där arrangörerna är lönsamma och anordnar evenemang som passar anläggningens 

utformning. Enligt oss finns det en stor mängd vitt skilda evenemang som skulle kunna hållas 

på Jägersro och att det därmed är svårt att hitta gemensamma drag och mönster hos dessa. Vi 

tycker dock att Jägersro bör arbeta med segmentering för att kunna identifiera de 

kundkategorier organisationen bör inrikta sig mot.  

 

Det finns dock en del evenemang på marknaden som inte passar anläggningen Jägersro vilket 

gör att dessa inte ska ingå i företagets målmarknad. Då blir detta en naturlig segmentering 

beroende på de evenemang som går att anordna på Jägersro. Ytterligare en segmentering som 

kan göras är på de evenemang som ligger geografiskt rätt, alltså de som ska arrangeras i 

Malmö. Det är onödigt att fokusera på de evenemang som inte är intresserade av att arrangera 

i Malmö.  

 

För att ytterligare specificera kunderna brukar demografiska och psykografiska faktorer 

användas. Att specificera Jägersros kunders demografi är svårt eftersom kunderna är 

organisationer. Däremot anser vi att kunderna till viss del går att specificera efter 

psykografiska faktorer exempelvis vilka värderingar arrangörerna och deras evenemang 

kännetecknar. 

 

Efter att Jägersro har gjort en segmentering av målgruppen bör organisationens kunder och 

konkurrenter tydligt framgå. Vi anser att Jägersro kan se alla arrangörer som har evenemang i 

Malmö som skulle kunna hållas på Jägersro som potentiella kunder. Vi hävdar att de 

potentiella kunderna är näst intill obegränsade till antalet, det är bara fantasin som sätter 

gränser för vad som kan arrangeras på en så stor anläggning som Jägersro. 

 

Som det ser ut för Jägersro menar vi att marknadsanalysen är det som framförallt behöver 

genomföras om anläggningen vill öka intäkterna från evenemang. Analysen görs alltså inte 

just för anslagens skull och därför menar vi att anslagsdrivna företag även på denna del kan 

lägga mindre fokus än företag som inte är anslagsfinansierade.  

 

Om Jägersro inte hade haft den här möjligheten att öka intäkterna via andra evenemang anser 

vi att de inte hade behövt göra en lika omfattande marknadsanalys. Detta beror på att de får 

sina anslag och behöver då inte specificera sina kunder, målgrupper och konkurrenter.  
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Vi anser att anslagsdrivna företag kan befinna sig mellan två extrema situationer, ett 

extremfall är att företaget har ett fast anslag som de inte kan påverka vilket gör 

marknadsanalysen mindre relevant. Den andra extremen är att företaget får anslag i 

förhållande till hur många kunder de betjänar. I detta fall får marknadsanalysen en näst intill 

lika stor betydelse som för ett företag som konkurrerar på marknadsmässiga grunder.  

 

Det är beroende på hur mycket ett anslagsdrivet företag kan påverka sina anslag som avgör 

hur viktig marknadsanalysen blir. Ju större chans att påverka, desto större fokus bör företaget 

lägga på marknadsanalysen. Vi anser att Jägersro har relativt små möjligheter att påverka de 

anslag de får eftersom det bara är 25 % av anslagen som faktiskt går att påverka. 

 

 

Efter att Jägersro beslutat om vilka kunder de ska fokusera på bör de också försöka identifiera 

de företag som riktar sig till samma kunder. Vi anser att Jägersro konkurrerar med andra 

aktörer som hyr ut sin arena i Malmö distriktet och som har liknande förutsättningar vad 

gäller publikkapacitet samt arenans storlek och utformning. Konkurrensen på marknaden har 

de senaste åren ökat då flera arenor har konstruerats i Malmö. Däremot lämpar sig en viss typ 

av evenemang på en arena medan andra evenemang bara fungerar på en annan arena. Jägersro 

kan till exempel inte ha större fotbollsmatcher medan Swedbank Stadion, fotbollsarena i 

Malmö, inte har yta för att anordna hästtävlingar. Det vi vill poängtera är att konkurrensen i 

branschen varierar beroende på evenemangets karaktär och de krav som ställs på arenan. Vi 

menar därför att Jägersro konkurrerar med till exempel Swedbank Stadion men att deras 

arenor passar för olika typer av evenemang och därför kan de ses som differentierade. En av 

de fördelar som Jägersro har är de stora ytor som de har tillgång till, detta kan ses som en 

konkurrensfördel och en möjlighet att särskilja sig från andra arenor i Malmöområdet. 

 

Vi menar att verksamheter som finansieras enbart med hjälp av anslag har ett mindre behov 

av att analysera sina konkurrenter. I företag som kan påverka sina anslag kan det dock finnas 

behov av att analysera faktorer som kan påverka anslagen, detta skulle kunna vara 

konkurrenter men även andra parametrar. 

Jägersro har relativt små möjligheter att påverka storleken på de anslag de får från ATG. 
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5.2.3 SWOT 

När de ovanstående analyserna är avklarade har Jägersro tillräckligt med information för att 

upprätta en SWOT-analys. De viktigaste faktorerna som Jägersro bör tänka på när de gör en 

SWOT-analys är enligt oss att de tar med deras stora ytor på anläggningen som en styrka. Vi 

ser det som en stor konkurrensfördel eftersom Jägersro kan anordna flera olika evenemang 

jämfört med många av de arenor som Jägersro konkurrerar med. Jägersro bör även inkludera 

ATG:s hot som hot i sin SWOT-analys, detta menar vi beror på att Jägersros intäkter till 73 % 

består av de anslag de får från ATG och därmed är de väldigt beroende av hur det går för 

ATG. Det nämns också i boken Trav 2010 – vision och policy att både ATG och travbanorna 

är beroende av varandra, något som tyder på att de hot och möjligheter som finns kommer 

påverka både ATG och den enskilda banan. Samma resonemang har vi vad gäller ATG:s 

möjligheter, flera av dessa möjligheter blir också möjligheter för Jägersro. 

 

Vi hävdar att det är lika viktigt för anslagsdrivna organisationer att upprätta en SWOT-analys 

som för vanliga företag. Något som vi menar beror på att de precis som andra företag verkar i 

en värld där de upplever möjligheter och hot för verksamheten. Dessa möjligheter och hot 

måste de förhålla sig till precis som vanliga företag. Det vi menar skiljer sig åt är dock att de 

anslagsdrivnas SWOT-analys kommer att ha ett mindre fokus på marknaden då de intäkter de 

får till stor del består av anslag. Vi anser också att anslagsdrivna organisationer bör ta med det 

anslagsgivande företagets hot och möjligheter i sin SWOT-analys. Detta eftersom resultatet 

för det anslagsgivande företaget till stor del påverkar anslagen till det anslagsdrivna företaget. 

5.2.4 Positionering och marknadsmix 

Då ett vanligt företag ska konkurrera om kunderna inom en marknad väljer de ofta att 

positionera sig så att de ska kunna rikta sig till ett ekonomiskt gynnsamt segment. Detta är 

något som ofta sker med hjälp av 4P-modellen där företag försöker skapa en mix som 

motsvarar det kunden efterfrågar. För Jägersro finns det två olika situationer, dels anslagen 

och dels de övriga intäkterna. Då det gäller anslagen behöver Jägersro inte positionera sig 

eftersom de får anslagen för att de ska utföra den tjänst de blivit ålagda. Jägersro har även 

andra intäktskällor däribland hyresintäkter och restaurangintäkter. Vi menar att för dessa 

intäktskällor behöver Jägersro positionera sig i enlighet med vad som kan vara lämpligt för 

respektive intäktskälla. Men ibland går inte detta för anslagsdrivna organisationer då de måste 

ta hänsyn till krav som anslagsgivaren ställt upp. För Jägersro bör ekonomisk lönsamhet vara 

det främsta målet för de intäktskällor som ligger utanför deras huvudinriktning, eventuellt 
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med de undantag som krävs för att uppfylla de krav som ATG ställt upp. Detta skulle kunna 

vara att Jägersro tar in publik trots att det inte är lönsamt. Jägersro vill även öka sina övriga 

intäkter vilket skulle kunna ske genom andra typer av evenemang på arenan. För att kunna 

tilltala lämpliga kunder bör Jägersro även här använda sig av positionering för att på så vis 

kunna hitta en lämplig marknad. Då Jägersros arena skiljer sig från de flesta andra arenorna 

kan det finnas möjlighet att utnyttja detta och därmed erbjuda en differentierad tjänst. 

 

Vi menar att anslagsdrivna företag inte behöver positionera sig lika mycket eftersom de får 

anslag och har därmed blivit ålagda att utföra en tjänst. Med denna tjänst kan det följa ett 

antal krav som ska uppfyllas för att de ska få anslagen. Därmed kan man tänka sig att de blir 

tvungna till att positionera sig för att de ska uppfylla de krav som anslagsgivaren ger. I 

Jägersros fall finns kravet på att det ska finnas mycket publik trots att anläggningen 

egentligen inte tjänar speciellt mycket på publiken. Huruvida man kan se detta som en 

positionering är dock tveksamt. De krav som anslagsgivaren ställer kan dock leda till 

möjligheter att positionera sig för att tilltala andra kunder. Detta skulle kunna ske om 

anslagsgivaren kväver vissa typer av certifieringar eller liknande, något som skulle kunna 

tilltala även andra kunder och därmed ge en fördel gentemot företagets konkurrenter. 

5.3 Operationell planering 

Vi anser att den operationella planeringen är av stor betydelse för Jägersro. Som vi har nämnt 

i empirin är Jägersros möjligheter att direkt påverka den största intäktskällan, anslagen, 

relativt små. Det innebär att Jägersros prestationer vad gäller att hålla nere kostnaderna blir 

viktiga för hur stort överskottet blir som ska gå till de aktiva. Detta för att nå det mål Jägersro 

har att dela ut så mycket pengar som möjligt till de aktiva. För att göra detta behöver de 

kontroll över den delen de framförallt kan påverka, nämligen kostnaderna. Den operationella 

delen hjälper Jägersro med detta eftersom den, som beskrivits i teorin, noggrant kartlägger var 

och hur kostnaderna uppstår. Detta är i enlighet med Anthony & Govindarajans (2007, s. 630-

631) tankar om kostnadskontroll för icke-vinstdrivande organisationer som vi har tagit upp i 

vår teori. Författarna menar att kostnadskontroll är viktigt för icke-vinstdrivande 

organisationer eftersom de oftast vet hur stora intäkterna kommer att bli men möjligheten att 

påverka dessa är inte särskilt stor. 
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En annan fördel som vi ser med att Jägersro genomför den operationella delen är att de kan 

upptäcka styrkor och svagheter i utförandet av tjänsten. Detta eftersom den operationella 

delen tydligt bör beskriva hur produkten tillverkas eller tjänsten utförs. 

 

Jägersro behöver endast lägga fokus på den första, verksamhetsstyrning, av de två delar som 

Barringer (2009, s. 189-190) framhåller i teorin. Den andra delen handlar om 

produktutveckling för nya produkter och tjänster och eftersom Jägersro inte kan anses göra 

detta är den här delen av mindre betydelse för organisationen. 

 

Enligt oss har den operationella delen inte så mycket att göra med just anslagen. Den handlar 

snarare, som Brooks & Stevens (1987, s. 128) nämner i teorin, om hur organisationen ska 

styra sin verksamhet. Därför hävdar vi att den operationella planering har lika stor betydelse 

för anslagsdrivna företag som icke anslagsdrivna företag. Vi menar till och med att 

organisationens kostnader skulle kunna vara extra viktig just för anslagsdrivna företag av den 

enkla anledningen att det är med den variabeln de främst kan påverka organisationens resultat 

och effektivitet. 

 

Den operationella planeringen kan sedan sammanställas i en operationellplan där de olika 

delarna av företagets verksamhet beskrivs. Som nämnts bör det finnas beskrivet hur det är 

tänkt att företagets produkt eller tjänst ska tillverkas, säljas och levereras. Detta sker 

lämpligen med hjälp av en stegvis beskrivning av tillverkningen, där även lämpliga 

kvalitetskontroller tas med. 

5.4 Finansiella dokument 

De finansiella dokumenten som tas fram är viktiga då det är tänkt att de ska fungera som en 

guide då företaget ska planera sin framtida verksamhet. De medför att det blir lättare att 

planera, något som kan ses som ett incitament för att ta fram de finansiella dokumenten. Då 

det finns planer på att galoppen ska lämna Jägersro kan det vara lämpligt att skapa finansiella 

prognoser för dessa framtida scenarion. Detta för att organisationen ska kunna se hur 

kostnaderna och intäkterna kommer förändras i de olika situationerna. Ett scenario skulle 

kunna vara att galoppen försvinner från Jägersro något som antagligen kommer leda till att 

anläggningen får mindre antal tävlingsdagar, vilket i sin tur bör leda till att de tilldelas mindre 

anslag. Då organisationen är så pass beroende av anslagen kan det vara lämpligt att undersöka 

hur anläggningens totala ekonomi kommer påverkas av detta. Undersöker organisationen 
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dessa scenarion kommer de vara bättre förberedda för hur framtiden kommer se ut och hur de 

bör planera för att uppnå sina mål. Anslagsdrivna företag bör också precis som vanliga företag 

prognostisera sina intäkter och kostnader då de precis som vanliga företag har samma behov 

av att veta hur stora intäkter och kostnader de har. Vi menar dock att det kan vara lättare för 

en anslagsdriven verksamhet att prognostisera sina intäkter då dessa intäkter kommer från en 

entitet till skillnad från en mängd olika kunder. Något som antagligen medför att företaget 

kommer ha ett större fokus på kostnaderna då detta framförallt är de poster som de har 

möjlighet att förändra. 

 

Vi menar att de finansiella dokumenten för en anslagsdriven organisation inte kommer att 

skilja sig speciellt mycket från vad teorin säger för vanliga företag. Detta beror på att både ett 

vanligt företag och en anslagsdriven organisation behöver utvärdera sin verksamhet i 

finansiella termer, för att på så vis kunna se hur pass väl de faktiska kostnaderna 

överensstämmer med de budgeterade. Det är även viktigt att de resurser som företaget råder 

över utnyttjas på ett effektivt sätt. 

 

Jägersro bör enligt oss räkna ut nyckeltal som illustrerar hur organisationen har lyckats med 

att uppfylla sina mål, detta kommunicerar både internt och externt hur företagets situation ser 

ut och vad som måste förändras. Organisationen har även ett uttalat mål att öka de övriga 

intäkterna, alltså intäkterna som inte kommer ifrån anslag. Ett mått som skulle kunna göra 

detta är att beräkna andelen övriga intäkter av de totala intäkterna. Då kan Jägersro få en 

uppfattning om hur de övriga intäkterna ökar eller minskar i förhållande till de totala 

intäkterna. Vi anser även att Jägersros överskott som går till de aktiva i form av prispengar 

kan jämställas med ett vanligt företags resultat. Den tanken grundar vi på det faktum att 

Jägersro arbetar för att maximera överskottet på samma sätt som icke-anslagsdrivna 

organisationer försöker maximera sitt resultat. Med hjälp av den här jämförelsen bör Jägersro 

även kunna använda flera av de nyckeltal som vanliga företag använder, till exempel 

räntabilitet på totalt kapital. 

 

Jägersros nyckeltal blir som vi beskrev ovan liknande de nyckeltal som vanliga företag 

använder av den anledning att Jägersro kan tolka sitt överskott till aktiva som vanliga företags 

resultat. Vi anser dock att det inte fungerar för alla anslagsdrivna organisationer. Ett sjukhus 

till exempel, deras prestation kan varken mätas i resultat eller överskott till aktiva utan snarare 

hur bra patienterna blir behandlade. På samma sätt är det för en skola. Därför menar vi att 
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valen av nyckeltal till stor del påverkas av situationen den anslagsdrivna organisationen 

befinner sig i. Klart är att nyckeltal är bra för anslagsdrivna organisationer att ta med i sina 

affärsplaner och att dessa nyckeltal bör visa organisationens prestationer, oavsett om det 

handlar om att dela ut så mycket pengar som möjligt eller att lära ut kunskap till elever. 

 

De dokument som framkommer i affärsplaneringen är vanligen viktiga då företaget söker 

finansiering eller på annats sätt försöker kommunicera med utomstående aktörer. Därför är det 

viktigt att dessa dokument finns med i företagets affärsplan. Detta är viktigt för att företaget 

ska kunna visa hur de planerat att finansiera de planer och åtaganden som presenterats i 

marknadsplanen och i den operationella planen. 
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6 Slutsats 

I detta kapitel kommer vi presentera de slutsatser som vi har kommit fram till i detta arbete. 

Vi kommer besvara den frågeställning vi beskrivit i inledningen av arbetet, dessutom kommer 

vi ge vår syn på hur affärsplanering kan påverka en anslagsdriven verksamhet såsom 

Jägersro.  

 

Efter avslutad studie har vi kommit fram till att den anslagsdrivna organisationen Jägersro 

mycket väl kan arbeta med affärsplanering. Detta eftersom många av de fördelar som 

affärsplaneringen ger till vanliga företag också infaller för Jägersro. De planer som tas fram 

för hur företaget ska arbeta kan också med lätthet sammanfogas till ett dokument, det vill säga 

en affärsplan. I enlighet med de rubriker som finns uppställda i analysen kan relevanta delar 

av affärsplaneringen sammanfogas i en affärsplan. Affärsplanen kan sedan användas för att 

både internt och externt presentera vad som är målet med verksamheten, hur verksamheten är 

uppbyggd och hur den ska finansieras. 

 

När Jägersro arbetar med affärsplanering anser vi att en viktig faktor är att de tar ställning och 

ser sig som verksamma inom arenabranschen. Det anser vi eftersom detta bör leda till att de 

har möjlighet att locka till sig fler kunder och därmed öka sina övriga intäkter. Vad gäller ett 

anslagsdrivet företags strategiska planering anser vi att den är relativt lik ett vanligt företags. 

Det som skiljer är att det anslagsdrivna företaget ofta befinner sig i en beroendeställning till 

det anslagsgivande företaget. Om de väljer att försöka öka sina övriga intäkter kommer de 

dock att minska denna beroendeställning, något som bör leda till en större möjlighet att nå 

företagets egna mål. 

 

I Jägersros fall blir vi tvungna att dela upp marknadsplaneringen i två delar, anslagsintäkter 

och övriga intäkter. De intäkter organisationen får från anslag delas ut av ATG och ska 

användas för att driva anläggningen Jägersro. Dessa intäkter finns det ett mindre behov av att 

göra en marknadsplanering för då Jägersro inte kan förändra dessa i någon större utsträckning. 

Utöver anslagen har Jägersro även intäkter från kringaktiviteter, dessa intäkter påverkas av 

hur väl de lyckas finna en korrekt marknad. För att göra detta bör Jägersro använda sig av en 

marknadsplanering, då detta kan hjälpa till att påverka intäkternas storlek. Vi menar alltså att 

det är viktigare att Jägersro marknadsplanerar för de konkurrensutsatta intäkterna än för de 

intäkter som kommer från anslag. 
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Vi hävdar att Jägersros operationella planering är mer lik ett vanligt företags operationella 

planering då de ofta har samma behov som andra företag när det gäller 

verksamhetsstyrningen. Vi anser till och med att den kan vara något viktigare för en 

anslagsdriven organisation då dessa behöver ha en större förståelse för kostnaderna i 

organisationen, då de har begränsade möjlighet att påverka intäkterna. 

 

Den finansiella delen av planeringen bör vara relativt lik den som ett vanligt företag tar fram. 

Den anslagsfinansierade organisationen har antagligen en större möjlighet att prognostisera de 

intäkter de får då dessa bestämts tidigare. Samtidigt har de ett större behov av att följa de 

budgetar som ställts upp då de inte har möjlighet att påverka sina intäkter. 

 

Eftersom vi inte har studerat flera anslagsdrivna organisationer så kan vi inte dra några 

generella slutsatser men vi menar ändå att de slutsatser som dragits för Jägersros 

affärsplanering även i viss mån bör kunna vara tillämpliga för andra anslagsdrivna 

verksamheters affärsplanering. 

 

Att generalisera hur en anslagsdriven organisation ska arbeta med affärsplanering menar vi är 

mycket svårt av den anledning att planeringen kommer att variera beroende på hur de 

anslagsdrivna organisationernas situation ser ut. Om organisationen inte har någon möjlighet 

att påverka intäkterna eller generera andra intäkter menar vi att marknadsplaneringen tappar 

sin betydelse för dessa organisationer. Den operationella planeringen kan dock få ökad 

betydelse då kostnadskontroll i dessa organisationer blir allt mer viktig. Om organisationen 

däremot har en god möjlighet att påverka de anslag de får eller kan generera andra intäkter får 

dock marknadsplaneringen en ökad betydelse. 

 

För en anslagsfinansierad verksamhet är det som tidigare nämnt svårt att finna några allmänna 

riktlinjer, men vi menar att det framförallt är marknadsplanen som förändras beroende på den 

situation som företaget befinner sig i. Vi är också av åsikten att anslagen i sig inte påverkar 

företagen speciellt mycket, utan att det snarare är den situation som de befinner sig i med en 

väldigt stark kund. Denna kund har genom sin storlek mycket stort inflytande över hur den 

anslagsdrivna organisationen ska arbeta. Detta kan närmast likna en monopsoni-situation där 

företaget bara har en kund att sälja sin vara eller tjänst till. Det vill säga att en anslagsdriven 

verksamhet skulle kunna liknas vid en av IKEA:s leverantörer, där leverantörerna är väldigt 

beroende av de val som IKEA gör. 



 

49 

 

Källförteckning 
Anthony, R.N. & Govindarajan, V., 2007. Management control systems, Boston: McGraw-

Hill/Irwin. 

ATG, 2012.Välkommen till ATG.ATG.se. Available at: 

https://www.atg.se/#/department.atg.imported.2.784/ [Accessed May 16, 2012]. 

ATG, 2011. Årsredovisning 2011, 

Atterholm, G., 2007. Jägersro 100 år : 1907-2007, Malmö: Jägersro trav & galopp. 

Barringer, B.R., 2009. Preparing effective business plans : an entrepreneurial approach, 

Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall. 

Björklund, M. & Paulsson, U., 2003. Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera, 

Lund: Studentlitteratur. 

Brohlin, M., 2012. ATG:s tung start - tappar 150 milj. Aftonbladet. Available at: 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/trav365/article14632504.ab [Accessed May 15, 2012]. 

Brooks, J.K. & Stevens, B.A., 1987. How to write a successful business plan, New York, NY: 

AMACOM. 

Brooksbank, R., 1991. Essential Characteristics for an Effective Marketing Plan. Marketing 

Intelligence & Planning, 9(7), pp.17–20. 

Bryman, A. & Bell, E., 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder 1. uppl., Malmö: Liber 

ekonomi. 

Finch, B., 2012. Att skriva en affärsplan, Lund: Studentlitteratur. 

Freidenvall, C., 2011. Nya turer runt Skånegalopp. Nya turer runt Skånegalopp. Available at: 

http://www.travronden.se/node/37022. 

Freund, Y.P., 1988. Critical success factors. Strategy & Leadership, 16(4), pp.20–23. 

Got Event, 2012. Got Event, Available at: 

http://www.gotevent.se/default/pdf/Got_Event_Bilaga_GP.pdf [Accessed May 22, 2012]. 

Hansmann, H., 1987. The economics of nonprofit organizations. In K. J. Hopt et al., eds. 

Comparative Corporate Governance of Non-Profit Organizations. Cambridge: Cambridge 

University Press, pp. 60–72. Available at: 

http://ebooks.cambridge.org/ref/id/CBO9780511712128A031 [Accessed May 18, 2012]. 

Holst, L., 2012. Intervju. 

Hormozi, A.M. et al., 2002. Business plans for new or small businesses: paving the path to 

success. Management Decision, 40(8), pp.755–763. 

Jägersro, 2012. Bra at veta om Jägersro trav & galopp, 



 

50 

 

Jägersro, 2008. Derbybanan Jägersro, 

Jägersro, 2011. Verksamheten 2011, 

Jägersro styrelse, 2012. JTG styrelse, Ärende nr 4.1.1, 

Karlander, O. & Eriksson, K., 2006. Framtidens travsport, 

Kubr, T., Ilar, D. &Marchesi, H., 2001.Affärsplanering : en handbok för nya tillväxtföretag, 

Göteborg; Stockholm; Stockholm: McKinsey & Co ; Ekerlid. 

Lincoln, Y.S. &Guba, E.G., 1985.Naturalistic inquiry, Beverly Hills, Calif.: Sage 

Publications. 

Olsson, S., Jägersro Galopp, http://www.galopphast.se/servlet/VSP?id=galopp&item=LOPN. 

Piercy, N. & Giles, W., 1989. Making SWOT Analysis Work. Marketing Intelligence & 

Planning, 7(5/6), pp.5–7. 

Pinson, L., 2005. Anatomy of a business plan a step-by-step guide to building a business and 

securing your company’s future., Chicago, IL: Dearborn Trade Publishing. 

Porter, M., 2008. The Five Competitive Forces That Shape Strategy. 

Porter, M.E., 2004. Competitive strategy : techniques for analyzing industries and 

competitors, New York; London: Free Press. 

Programme TACIS, TACIS technical dissemination project & Union européenne. 

Commission européenne, 1996. How to draw up a business plan, Luxembourg: Office for 

official publications of the European communities. 

Sahlman, W.A., 1997. How to write a great business plan. Harvard Business Review, 75(4), 

pp.98–108. 

Schilit, W.K., 1987. How to write a winning business plan. Business Horizons, 30(5), pp.13–

22. 

Solvalla, 2011. STCC-finalen 2012 till Solvalla.Available at: http://www.solvalla.se/trav-

nyheter/nyheter.asp?nyhetsid=1426 [Accessed May 29, 2012]. 

Stutely, R., 2007. The definitive business plan : the fast-track to intelligent business planning 

for executives and entrepreneurs, Harlow, England; New York: Financial Times/Prentice 

Hall. 

Svenska travsportens centralförbund, 2004. Trav 2010 visioner och policy för svensk 

travsport, Elanders Tofters. 

Yankelovich, D. & Meer, D., 2006. Rediscovering market segmentation. Harvard Business 

Review, 84(2), pp.122–131. 

Yin, R.K., 2007. Fallstudier : design och genomförande 1. uppl., Malmö: Liber. 

Yngvesson, S., 2012. Intervju.



 

51 

 

Bilaga 1 

Frågor till Jägersros ekonomichef, Sven Yngvesson 

 

Övergripande om Jägersro: 

Hur många arbetar på Jägersro och hur stor är omsättningen? 

Vilka organisationer är verksamma på Jägersro och vilka bolagsformer har dessa? 

Hur ser ledningssituationen ut på Jägersro? Både representanter från Skånska travsällskapet 

och Jägersro i styrelsen? 

 

Samarbetet med ATG: 

Hur bestäms de anslag som ni får av ATG? Hur ofta får ni anslagen? 

Vilka möjligheter har ni att påverka dessa anslag, både direkt och indirekt? Kanske kan ni 

erbjuda en bra bana och då få fler tävlingsdagar. 

Vilka intäktskällor har ni förutom de anslag som ni får från ATG? 

Hur mycket har ATG att säga till om när ni styr er dagliga verksamhet? 

 

Affärsplanering i dagsläget på Jägersro: 

Har ni fastställt några specifika mål med verksamheten? 

Hur arbetar ni för att uppnå dessa? 

Har ni någon uttalad strategi? 

Vilken är er vision för Jägersro? 

Vad tycker du det finns för fördelar och nackdelar med ert sätt att arbeta på för att uppnå 

målen? 

 

Förändringens påverkan på verksamheten: 

Ändras Jägersros vision och mål i och med att den nya travbanan kommer till? 

Ändras Jägersros vision och mål i och med att galoppen försvinner? 

Hur finansieras bygget av den nya travbanan? Behöver ni låna pengar inför ombyggnationen? 

Tror du att anslagen kommer att förändras i och med den nya banan (mer tävlingsdagar till 

exempel)? 

Hur tror du den finansiella situationen förändras i och med den förändring som görs på 

Jägersro? (Publiktapp från galoppen, publikökning med ny bana till exempel) 
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Material/frågor för att kunna göra affärsplan: 

 

Kunder: 

Hur viktigt är det för er att ha mycket publik på era tävlingsdagar? 

Har ni lagt fokus på att ta reda på frågor såsom, vem är den typiske besökaren och vilken 

kundgrupp ni ska fokuserar på? (Hur tror du den typiske besökaren ser ut?) Eventuellt varför 

fokuserar ni på just denna kundgrupp? 

Hur långt är genomsnittsbesökaren beredd att åka för att besöka Jägersro? Hur mycket skiljer 

det sig mellan de olika tävlingsformerna? Hur många potentiella kunder finns det inom ert 

målområde? 

Hur många av dessa kommer till er? Varför kommer inte alla av era potentiella kunder, vad 

finns det för substitut? 

Vad gör ni för att öka antalet besökare, vad för typ av marknadsföring? 

Hur vill ni att kunden ska uppfatta Jägersro och hur skall ni uppnå detta? 

 

Struktur 

Vad finns det för inträdesbarriärer? 

 

Konkurrens 

Vilka anser ni är Jägersros primära konkurrenter? 

Hur gör konkurrenterna reklam? 

Hur påverkar det er publikmängd då konkurrenter ordnar evenemang samtidigt? 

 

Trender 

Har intresset för trav ökat eller minskat senaste åren? 

Hur har era publiksiffror varierat de senaste åren? 

 

4P modellen 

Vad är Jägersros produkt eller service? 

Vilka tjänster erbjuder Jägersro åskådaren? 

Vilka priser tar ni för de olika tjänsterna som ni erbjuder (inträde, restaurang och så vidare)? 

Hur är priset bestämt? 

Vad använder ni för reklam? 

Hur arbetar Jägersro för att utveckla verksamheten? Utbildas personalen och i så fall hur? 
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Samarbetar Jägersro med andra företag? 

 

Finansiella rapporter 

Har ni några uppgifter angående hur många besökare det krävs för att verksamheten ska gå 

jämnt upp? 

Hur stor del av din målgrupp motsvarar detta ungefär tror du? 
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Frågor till Jägersros marknadschef, Lars Holst 

 

Vilken produkt anser du att Jägersro erbjuder och till vem? 

Vilka mål har ni med verksamheten? 

I vilken bransch befinner sig Jägersro?  

Hur ser branschen ut? 

Vilka är era största konkurrenter? 

Hur försöker ni positionera er i förhållande till era konkurrenter? 

Vilken är Jägersros målmarknad?  

Hur gör ni för att få nya kunder? 

Hur jobbar ni för att behålla era kunder? 

Hur samarbetar ni med ATG gällande marknadsföring? 

Hur marknadsför ni er? 


